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1.Alapadatok:  

 A tábor helyszíne: Szeged, Wesley iskola  

 A tábor időpontja: 2021 augusztus 6-12..  

 Szakmai stáb: Bánlaky Pál, Donkó Erzsébet és Verebics Petra táborveze-

tők.  

 A tábor résztvevői: Erdődi Adrienn, Farkas Katalin, Gyuris Ibolya, Nótár 

Ilona, Pöltl János, Roznik Mihályné, Végh Bernadett, Veres Nóra, Zsarnai Imre 

(WJLF pedagógia, szociális munkás és teológia szakos hallgatók), Hagyba 

Krisztina (visszatérő vendég), Kőnig Orsolya Ármin (ELTE szociológia szakos 

hallgató) 

 

 A tábor célkitűzése – az elő táborokhoz hasonlóan, változatlanul – az az 

összetett hármas cél volt, hogy egyrészt lehetőséget biztosítson a résztvevőknek 

egy valamekkora valóságszelet élményszintű megismerésére, másrészt mód le-

gyen bizonyos információ-gyűjtő technikák (szociológiai módszerek) „élesben” 

történő kipróbálására, és, harmadrészt, ezek révén létrejőjjön egy elemzésre al-

kalmas információ-halmaz. 

 

 A tábor szakmai programja:  

Az idei tábor szakmai programja lénygében azonos volt a négy év előtti 

orosházihoz, így eléggé eltért a legtöbb korábbi (és későbbi), falusi Wesley-

iskolákban tartott táborokétól. Városi közegben dolgozván nem kísérelhettük 

meg a falvakhoz hasonlóan a település helyi társadalmának valamilyen szintű 

megismerését. Csak az iskola dolgaival akartunk foglalkozni, azon belül is 

hangsúllyal azzal, hogy mit jelent a családok és a gyerekek számára az iskola. 

Alapmódszerünk tehát a szülőkkel (és részben a gyerekekkel) készített interjú 

volt, kiegészítve – ahol erre lehetőség nyílt – a családok fizikai környezetének 

megfigyelésével. (A résztvevők számára készített esetleírás-tervet, amely tartal-

mazta az interjú témaköreit, a megfigyelés szempontrendszerét és az informáci-

ók rögzítésének módját, lásd az 1. sz. Melléklet-ben.) Készült egy hosszabb, in-

terjú-szerű beszélgetés az igazgatónővel, interjúk pedagógusokkal, önkormány-

zati képviselővel, a MET régió-vezetővel, a gyermekjóléti szolgálat munkatár-

sával. (Interjú és megfigyelési anyagok leírását ld. 2. sz. Melléklet) Belenéztünk 

a gyermekekről készült fejlesztési tervekbe is. Mindezeknek az alapján fogunk 

tudni valamennyit elmondani az iskola munkájáról; illetve dominánsan arról, 

hogy hogyan látják ezt az érintett szülők és gyerekek.  

 

1.1.Módszertani megjegyzés a családok kiválasztásáról 

Az iskolának közelítően 200 tanulója van. A rendelkezésre álló idő és 

„munkára fogható” résztvevői létszámot figyelembe véve 20-25 család megkér-

dezését tervezhettük be. (Résztvevői létszámnál figyelembe kellett venni azt is, 

hogy néhány kolléga más – nem interjú-készítési – feladatot kapott, és azzal is 

kalkulálni kellett, hogy a gyerekek családjai a városban elszórtan, és részben 
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környékbeli falvakban laknak.) Megtehettük volna, hogy az egyszerű véletlen 

mintaválasztást alkalmazzuk, például úgy, hogy az osztályok névsorán végigha-

ladva kiveszünk minden kilencedik családot. De meggondolva azt, hogy a meg-

kérdezés a nyár közepén lesz, amikor várhatóan – és kiszámíthatatlanul! – elég 

sok család, illetve gyerek nem lesz elérhető, ezt a megoldást túl kockázatosnak 

ítéltük. El akartuk érni, hogy lehető biztosan megtalálható címeink legyenek. 

Ezért a következő megoldást választottuk. Levelet (emailt) írtunk – az iskola 

közvetítésével – minden gyerek szüleinek, amelyben röviden leírtuk követelünk 

célját és jellegét, és kértünk egy visszajelzést arról, hogy fogadnák-e hallgatón-

kat egy beszélgetésre. Ezekből a visszajelzésekből állt össze a megkérdezendők 

címlistája. Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy ez a „minta” – a szó 

rigid módszertani értelmében – nem reprezentatív, az elemzésekben az informá-

ciók csak ezen a szoros korlátozottságon belül értelmezhetők. Úgy gondoltuk 

azonban, hogy ez a korlátozás vállalható: ilyen kis mintás vizsgálat egyébként is 

csak problémafeltáró jellegű lehet, és a legfontosabb dolgok így is elő fognak 

kerülni. Megjegyzem még, hogy a családi interjúk feldolgozását (elemzését) a 

kvalitatív tartalomelemzés módszerével végeztem, az ebben alkalmazott kategó-

ria-szótárakat (amelyekben minden kategória egy információ-egységet jelöl) és 

az ennek alapján elvégzett tematikus kigyűjtés anyagát a 3. sz. Mellékletben 

adom. 

A továbbiakban majd a rendelkezésünkre álló információk alapján kiraj-

zolódó fontosabb témaköröket nézzük meg. Előbb azonban azok értelmezhető-

sége érdekében az iskoláról kell néhány alap-információt elmondani. 

 

2.Az iskola története és jellege  

2.1. Az iskola története (kivonat a honlapból) 

 Intézményünket 2007 őszén alapította a Magyarországi Evangéliumi 

Testvérközösség és egy tantestület, amelynek tagjai elkötelezettnek és érzé-

kenynek érezték magukat a szegedi és Szeged környéki sajátos nevelési igényű 

és társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók nevelése-oktatása terén.  

 2007-2008-ban az iskola még csupán a szegedi Hattyas-Klebelsberg-

telepen, a Zentai utcai hajdani Klebelsberg-iskolaépületben működött, de már az 

első nyáron megkezdődtek az infrastrukturális fejlesztések. Az épületet akkor 

még bérelte a fenntartó egyház. Könyvtárhelyiséget, egyéni és kiscsoportos fog-

lalkozásokra alkalmas fejlesztőszobákat, informatika termet alakítottak ki benne 

a technikai dolgozók és a pedagógusok közös munkával. Már abban a tanévben 

figyelemmel kísérte és elismerte az iskola speciális tevékenységét a Szegedi 

Önkormányzat. Már a 2007-2008-as tanévben elkezdődött a szegedi Wesley is-

kola saját arculatának kialakítása, hagyományai alapjainak lerakása. Ez a sajátos 

nevelési igény, az autizmus, a beilleszkedési-magatartási-tanulási nehézségek, a 

részképességzavarok, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

nevelése és oktatása területére koncentrálódott, és az integráció és a tolerancia, 
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ugyanakkor pedagógiailag pedig az élmény alapú oktatás és nevelés elvei és 

gyakorlata körül kezdett kirajzolódni.  

 A 2008-2009-es tanévben már teljességében mutatkozott meg a Wesley 

János Iskola pedagógiai elképzelése, napi gyakorlata, az oktatás mellett a közös 

programok nevelő iránya. A tantestület csapatépítő programokon vett részt, és a 

testület programok és bemutatkozások sorára készítette fel a tanulókat:  

 2009 és 2013 között az alsó tagozat és felső tagozat oktatásának helyszíne 

kettévált: a felső tagozat és az induló középiskolai osztályok Szeged-

Szentmihályon kaptak – ismét bérleményként – iskolaépületet.  

 Ebben az időszakban három középiskolai osztály is végzett iskolánkban: 

egy előkészítő szakiskolai, egy speciális szakiskolai és egy szakközépiskolai 

osztály. Az előkészítő szakiskolások osztályát középsúlyos gyerekek alkották, 

akik a 10. év végén alapvizsgát tettek. Ennek a munkának a szépsége és nehéz-

sége egyben abban állt, hogy speciális szakiskolásaink – egy, autisztikussága 

mellett normál intellektusú tanulónk kivételével – tanulásban akadályozottak 

voltak. Így tehát a Down-szindrómás gyerekek mellett a sajátos nevelési igény 

sokszínűsége jelentkezett középiskolásaink körében. 

 2009-ben … képzőhellyé is lett az iskola – eredeti célkitűzéseinek megfe-

lelően – a Szegedi Tudományegyetem gyógypedagógus- és pedagógiai asszisz-

tens-hallgatói, valamint a szegedi Carl Rogers Gimnázium pedagógiai asszisz-

tens hallgatói számára. 

 2009 és 2013 között három ízben vállalkoztunk projektkeretű oktatási-

nevelési programokra, melyeknek témái sorrendben a Bort, búzát, békességet!, 

Erdély és A mindenki másképp egyforma voltak. 

 2014-ben a három tagozat – kiegészülve az óvodai neveléssel most már 

négy – immár egy épületben működik. Új és esztétikus iskolaépületünk történe-

tileg egy klasszikusan szép szecessziós épület, immár a belvárosban. Az infra-

strukturális fejlesztések azóta is folyamatosan történnek. 

 

2.2. Pedagógiai program (Részletek a honlapon közzétett anyagból) 

 Minden oktatási intézménynek meg kell fogalmaznia a maga „Küldetés-

nyilatkozat”-át, amelyben a legáltalánosabb, alapvetően össztársadalmi jellegű 

célokat kell megjeleníteni. Iskolánk megalakításakor eleve SNI-s (Sajátos Neve-

lési Igényű) gyermekek oktatására jött létre. Ennek megfelelő küldetésnyilatko-

zata is, amelynek (kivonatolt) lényege a következő: 

 Jövőkép 

Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagó-

giájával, módszertani sokszínűségével, egyénre szabott haladási ütemé-

vel, sajátos eszköztárával olyan iskola kíván lenni, ahol a normál intel-

lektusú, a sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, autista, 

részképesség-, magatartás-és figyelemzavaros, testi, érzékszervi fogyaté-

kos), valamint a tanulásukban nehezített gyermekek sikerélményekhez 
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juthatnak úgy, hogy a képességeikhez és fejlődési lehetőségeikhez mérten 

felállított követelményrendszernek eredményesen megfelelnek. 

Iskolánk specialitását az adja, hogy az általunk kezelt másság igen széles 

spektrumban mozog. … Célunk, hogy minden tanulónknak lehetőséget 

biztosítsunk képességeik maximális kibontakoztatására, … Annak érde-

kében, hogy a gyermek problémáival és érzelmi konfliktusaival bizalom-

mal forduljon tanáraihoz, törekszünk a felnőttek s gyermekek közötti ba-

rátságos viszony kialakítására. … 

Értékeink között különös hangsúlyt fektetünk a másság elfogadására…. 

Munkánkban jelentős hangsúlyt kap a szülőkkel való élő és folyamatos 

együttműködés. 

 Ezeket az elveket konkretizálja első lépésben, illetve bonja ki kissé részle-

tesebben a nevelési program: 

 Az iskola nevelési programja 

1.Az iskolában folyónevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai 

1.1.Pedagógiai alapelveink, értékeink, céljaink  

A köznevelési törvényben megfogalmazott elvek  

a) Szakmai önállóság …  

b) Vallási-világnézeti semlegesség … 

c) Ingyenesség …  

d) Anyanyelven való tanulás joga … 

e) Hátrányos megkülönböztetés tilalma ….  

f) Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés biztosítása …. Ennek érdekében a peda-

gógiai és gyógypedagógiai asszisztensek segítő tevékenysége is szükséges. … 

g) A gyermek mindenekfelett álló értéke, a gyermeki jogok érvényesítése  

  

 Az ezekhez szorosan kapcsolódó pedagógiai 

  Alapelvek:  

a) Egységesség elve …  

b) Egyenrangúság és bizalom elve …  

c) Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve …  

d) A különböző közösségekhez tartozás és a külső hatások elve …  

e) Tapasztalatszerzés elve …  

f) Motiváció és szemléletesség elve …  

g) Következetesség elve …  

h) Visszajelzés elve…. 

i) Szeretet, feltétel nélküli elfogadás….. 

k) A formálódó gyermeki személyiség…. 

l) Gazdag tevékenységrendszer –sikerélményhez juttatás … 

m) Felzárkóztatás és fejlesztés…. 

n) Élményekben, esztétikumban gazdag iskolai élettér…. 

o) Egyenlő esélyek  
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Ez tehát az az értékrend, értékvilág, amely mentén működik – vállaltan és 

megfogalmazottan – az iskola, és amelynek megvalósulását, annak mértékét is 

mikéntjét próbáltuk egy kicsit megnézni a tábor munkájával; illetve pontosabban 

mindezek leképeződését az érintett gyerekek és szüleik iskola-appercepciójában. 

Azonban mielőtt ezt az appercepciót szemügyre vennünk, szükségesnek 

gondolom megnézni néhány adatot az iskoláról. 

 

2.3. Adatok az iskoláról 

A legfontosabb adat természetesen a tanuló létszám. Az adatok értelmezé-

séhez azonban előzetesen jelezni kell, hogy mit jelent a „tényleges” és a „számí-

tott” létszám. A „tényleges” értelemszerűen azt jelenti, hogy effektíve hány da-

rab gyerek jár az iskolába. A „számított” úgy jön ki, hogy minden SNI-s (Sajá-

tos Nevelési Igényű) kap egy szorzószámot (úgy nagyjából 2 körül), aminek 

pontos értéke attól függ, hogy a gyereknek milyen jellegű és milyen mértékű a 

„tanulásban akadályozottsága”, hogy tehát milyen és mennyi speciális segítségre 

(pl logopédus) szorul. Ez azért is fontos, mert a normatívát a számított létszámra 

adják. A „tényleges” tehát arról szól, hogy fizikálisan hány gyereket kell elhe-

lyezni, etetni, vigyázni rájuk, stb., a „számított” meg arról, hogy mennyi plusz 

munkát – a „normál”-hoz képest pluszt – kell rájuk fordítani. Az adatok tehát – 

az iskolán belüli „intézménytípusonként” – a következők: 

 

A tényleges és számított tanulói létszám intézménytípusonként  

és a nem szegedi – bejáró – gyerekek száma 
               létszám 

intézmény 
tény- 

leges 

ebből 

SNI 

számí- 

tott 

nem  

szegedi 
Óvoda 12 9 28 3 
Általános iskola 154 104 286 23 
Gimnázium 51 39 102 15 
Összesen 217 152 416 45 

 

Ez az adatsor – egyebek között – arra is utal, hogy, mivel a gyerekek 

nagyjából háromnegyede SNI-s, tehát külön, többnyire egyéni fejlesztésre szo-

rul, ebben az iskolában az oktatásszervezés speciális és igen komoly logisztikai 

feladatot (is) jelent. (A tanári interjúkban látunk majd erre vonatkozó jelzése-

ket.)  

Természetesen az sem mindegy, hogy milyen „sajátos nevelési igénnyel” 

kerülnek ide a gyerekek. Nézzünk meg egy összesített (intézménytípustól füg-

getlen) adatsort: 
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Sajátos nevelési igényű tanulók létszáma  

az iskolában összesen 

 tanulásban akadályozott   18 fő 

 gyengénlátó       1 

 mozgásfogyatékos      4 

 beszédfogyatékos      1 

 tanulásban akadályozott és  

  mozgásfogyatékos     1 

 tanulásban akadályozott és autista   2 

 autista     39 

 egyéb pszichés problémával küzdő 84 

    összesen  150 

 

Látható, hogy az iskolának bizonyos értelemben specialitása az autista 

gyerekek képzése: itt az összes (jóldefiniálható) SNI-s egynegyede ilyen. (A 

másik nagy, az összesnek valamivel több mint felét kitevő „egyéb pszichés 

probléma” kategória nagyon sokmindent tartalmaz, jónéhány olyan pszichés 

problémát is, amelynek nincs egyértelmű betegség- (BNO-)kódja sem.)  

Ezt a bizonyos mérvű specializálódást igazolja az is, ha megnézzük, hogy 

a városon belül hogyan néznek ki az ellátottsági arányok; idézem az iskola 

munkáját bemutató anyagból:: 

A város területén működő mintegy száz közoktatási intézményben ellátott 

sajátos nevelési igényű, de integráltan oktatható gyermekek, tanulók megközelí-

tően 9%-a intézményünkben kap ellátást. Egyes SNI típusonként az arány a kö-

vetkező: 

a Wesley iskolába jár (itt kap ellátást) a városban élő 

enyhén értelmi fogyatékosok  22%-a 

a gyengénlátók   10%-a 

mozgásszervi fogyatékosok 12%-a 

beszédfogyatékosok  13%-a 

enyhén értelmi fogyatékos 

 autisták   100%-a 

ép intellektusú autisták  43%-a 

súlyos tanulási zavarral….   5%-a 

súlyos figyelemzavarral… 15%-a 

magatartásszabályozási zavar 16%-a 

 

Az oktatómunka eredményességéről ezúttal csak egyetlen, de vélemé-

nyem szerint nagyon fontos és jellemző adatot idézek: „Kilenc végzős gimnázi-

umi tanuló jelentkezett érettségi vizsgára. mindannyian érettségi bizonyítványt 

szereztek. Két tanuló angol nyelvből, egy tanuló történelemből emelt szinten 

vizsgázott.” És ne feledjük, ezek többségükben SNI-s gyerekek!  
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Nyilvánvaló, hogy ebben a bonyolult és sok tekintetben nehezített feladat-

ellátásban kulcsszerepe van a pedagógusoknak és segítőiknek. Róluk, munkájuk-

ról később még lesz szó – a szülők-gyerekek iskola-értékelése értelemszerűen a 

tanárok értékelésében (is) konkretizálódik –, itt csak az alapadatokat adom (ösz-

szevont adatok, az internetes honlap „munkatársak” címszava alapján): 

pedagógusok (beleértve a vezetőséget is), szaktanár, tanító 39 fő 

fejlesztő pedagógus (gyógypedagógus, logopédus, stb.)  16 fő 

nevelést közvetlenül segítők  

 gyógypedagógiai .asszisztens       9 fő 

 dajka            5 fő 

technikaiak (ide számítva itt az iskolatitkárt, rendszergazdát is)   7 fő 

 

A munkatársi garnitúra tehát formailag – a szakmai összetételt tekintve – 

úgy tűnik, teljességgel megfelel az iskola sajátosságainak. A minőségi megfele-

lésről a későbbiekben még lesz szó. 

Nézzük most, hogy hogyan néz ki mindez a „felhasználók” felől nézve! 

 

3- Az iskola „alulnézetből” – ahogy a szülők és gyerekek látják 

Mielőtt magukra a véleményekre rátérnénk, röviden érdemes tekinteni azt 

a családi hátteret, szociokulturális miliőt, amelyből a gyerekek érkeznek. Itt el-

sősorban az adatfelvevők (a szociotábor résztvevői) megfigyeléseire (módszerét 

ld 1. sz. Mellékletben) támaszkodunk. Meg kell azonban jegyezi, hogy adataink 

információ-tartalma a többi témához képest is korlátozott: több interjú-

alanyunkkal nem otthonukban találkoztunk  hanem ők jöttek be az iskolába (Ez 

minden esetben az ő javaslatuk volt). Ezekben az esetekben természetesen nem 

lehetett szó a körülmények megfigyeléséről. Ám amennyire az így készült inter-

júk szövegéből következtetni lehet, ezeknek a családoknak (gyerekeknek) a kö-

rülményei nem térnek el lényegesen azokétól, ahol megfigyelést tudtunk végez-

ni.  

 

3.1.A gyerekek családi háttere, szociokulturális miliője 

Első soron nézzük meg néhány megfigyelés-leírás részleteit a külső, fizi-

kális keretekről, a lakáskörülményekről. 

A legjobb körülmények: 

„Hatalmas családi ház alsó szintjén él a család 200 nm-en. A házhoz tar-

tozik rendezett kert is. A felső szinten az édesapa szülei élnek.” (1)  

 (Az idézet után zárójelben szereplő szám itt és a továbbiakban  min-

 dig a 2.sz. Mellékletben szereplő interjú-leírás sorszáma.) 

„Az új építésű 140 m2-es modern ingatlanban 6 éve élnek, 4 szoba és 

egy nagy nappali található, mely egy hátsó kertre néz.” (7) 

„…a belvárosban lakik egy ikerházban. Mindhárom gyereknek külön 

szobája van, és van egy pici udvaruk is.”  (13) 
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Ezek – magyar lakásviszonyokat tekintve – nagyjából felső-közép rétegbe tarto-

zók körülményei. Szempontunkból – amikor a gyereket körülvevő (fizikai) kör-

nyezet érdekel – ez azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek minden valószínű-

ség szerint adott az a fizikai környezet, amelyben, alkalmasint speciális szükség-

leteiknek megfelelően is, megvan a lehetőség a zavartalan tanuláshoz, meg az 

egyéb, számukra fontos szabadidős tevékenységekhez.  

Néhányan nyilván szerényebb körülményekkel rendelkeznek. Például: 

„Szeged központjától kb.15 perces út autóval. Kb.15 éve épült sorházas, 

kertes, egy emeletes lakópark. … a család az első emeleten lakik, 10 éve 

költöztek ide, akkor újították fel a két szoba, nappalis kb.50 m2 –es telje-

sen modernül berendezett lakást.” (8) 

„A család Szőregen él, családi házban”  (14) 

„Kicsi panellakás, ám otthonosan berendezve. Busszal könnyen megkö-

zelíthető, közelben üzletek és játszótér.” (17 

Az utolsó idézeten szereplő volt a „leggyengébb” lakáshelyzet, amivel találkoz-

tunk. Azt gondolom, hogy még ez is benne van az elfogadhatónak minősíthető 

kategóriában, kifejezetten rossz, szegényes – „hátrányos helyzetű” – élettérrel 

egyáltalán nem találkoztunk. Ami persze nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs 

ilyen helyzetű az iskola tanulói között. Rövidesen visszatérünk arra, hogy mi 

lehet annak oka, hogy nem találkoztunk azokkal. De előbb még nézzük meg a 

„háttérvilág” két szorosan összefüggő tényezőjét, ezeket természetesen az inter-

júkban elhangzottak alapján. 

 Az egyik a szülők foglalkozása, a másik a család anyagi-jövedelmi viszo-

nyai. Néhány jellemző interjú-részlet: 

„E. gyógypedagógusként dolgozik” (4) 

„Az édesapa vállalkozó. Biztos jövedelemmel rendelkeznek. A szülők is-

kolai végzettsége: az apa kommunikációjából ítélve felsőfokú végzettség-

gel rendelkeznek. Az anyának is állandó munkahelye van.” (5) 

„A. elmesélte, hogy férjével mindketten postán dolgoznak, férje kézbesí-

tő, ő pedig ügyfélszolgálaton dolgozik.” (6) 

„Anya … 38 éves közgazdász. Apa kamionosként dolgozik,” (7) 

„Az édesapának két vállalkozása van, az egyik egy vegetáriánus étterem, 

ami a koronavírus alatt is folyamatosan működött és bőséges profitot ho-

zott,…” (1) 

„Az édesanya pedagógus … férje … közgazdász…”  (12) 

„Az édesanya köztisztviselő, az édesapa a büntetés-végrehajtásnál dol-

gozik. Az anyagi megélhetésüket tekintve nagyon jól élnek” (10) 

„Anyagi helyzetüket a nagynéni úgy jellemezte, hogy nem élnek nagy lá-

bon, de normálisan meg tudnak élni’.  (3) 

„Jövedelmi szinten jól élnek, E. megfogalmazása szerint: Hála Istennek 

nem panaszkodhatunk, persze mindig lehetne jobb, de a számlákat min-

dig ki tudjuk fizetni és nincsenek anyagi problémáink.”  (4) 
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Gyakorlatilag minden interjúban, ahol egyáltalán sikerült e kérdésről is informá-

ciót szerezni, lényegében hasonló képpel találkoztunk. Igazán gazdag, úgy lát-

szik, nemigen van a szülők között. (Egyetlen interjúban mondták egyértelműen, 

hogy „nagyon jól élnek”, itt „Az édesanya köztisztviselő, az édesapa a büntetés-

végrehajtásnál dolgozik…”; nagyjából elgondolható, hogy mit jelent ebben az 

esetben „nagyon jól élünk”…) De – a szülők elmondásai szerint – szegény sincs. 

Ismerve némiképp a mai magyar társadalmat, meg kell kérdenünk, biztos ez? És 

itt kell visszatérni ahhoz a korábban megpendített kérdéshez, hogy vajon az in-

terjúkból kirajzolódó kép nem torzít-e, nem szebb-e a valóságosnál, akár csak az 

iskola összes tanulóinak”háttérvilágát” tekintetbe véve is?  

 Azt kell mondanunk, „mintánk” igen nagy valószínűséggel torzít. Követ-

kezik a megkérdezettek kiválasztásának leírt módjából: eléggé természetes, 

hogy azok vállalkoztak inkább a beszélgetésre, akik jobb helyzetben vannak, 

akik jobban átlátják azt is, milyen pluszt jelent gyereküknek ez az iskola. Jelez-

tem ott is, hogy ezt az adatok értelmezésekor figyelembe veendő, de – a mun-

kánk módszertani értelemben „problémafeltáró” jellegéből következően – vál-

lalható torzításnak tekintem.  

 És így az anyagi háttér dolgairól azt mondhatjuk, hogy a gyerekek bizo-

nyosan nagyobb részénél stabil, kiegyensúlyozott viszonyokkal számolhatunk. 

 A „begyűjtött” információk között szerepel a családösszetétel is. Arra 

gondoltunk, hogy a bármilyen szempontból „problematikus” család-összetételi 

háttér – válás, megözvegyülés, stb. – összefüggésben lehet a család-iskola vi-

szonnyal. A rendelkezésünkre álló információk ilyen összefüggés felvillantására 

teljesen alkalmatlanok: nyilván az alany-választás sajátosságaiból (is) követke-

zően minden olyan család, amelyről megvan ez az adatuk, ilyen szempontból 

rendezettnek tekinthető. Minden esetben jelen van a családban az anya és az apa, 

elég sok esetben vannak testvérek is. (Legfeljebb arra érdemes felfigyelni, hogy 

többgenerációs családszerkezetet egyetlen esetben sem említtetik; ámbár ez az 

ezirányú országos trendek ismeretében nem igazán meglepő). Minden bizonnyal 

vannak az iskola tanulói között olyan gyerekek, akiknek e szempontból is prob-

lémásabb a családi háttere, de eléggé posszibilisnak tűnik az a feltételezés, hogy 

az ilyen családok, talán éppen ezért, azok közé tartoznak, akik nem vállalták a 

beszélgetést.  

 A szociokulturális miliő sajátos megjelenésformájának tekintem azt, hogy 

milyen volt a beszélgetésre érkező kollégánk fogadtatás, milyen volt a beszélge-

tés légköre. Néhány az erre vonatkozó jelzésekből:  

„Az alany az interjú kezdetén láthatóan feszengett, nem szívesen beszélt 

magától, több kérdést kellett neki feltenni. Az interjú vége felé feloldó-

dott, többet beszélt és kérdezett is a kutatásról.”  (2) 

„Nagyon nyitottak, válaszra készségesek voltak.”  (4) 

„Megérkezésünkkor csak az édesanya volt otthon, mosolyogva, nagyon 

kedvesen fogadott.”  (8) 



12 
 

 

Az interjú elején elég nehezen nyíltak meg a szülők. …Az is érdekes volt, 

hogy a gyermek a beszélgetés elején feszültebb volt, de ahogy megszokta 

a jelenlétem, egyre jobban feloldódott és egyre többet szólt bele a be-

szélgetésbe.”  (9) 

„Gyönyörű környezetbe érkeztünk, ahol Balázs lelkesen fogadott minket. 

Az édesanya pedig a lakásban várt bennünket. A hangulat nagyon kelle-

mes és jó volt a házban és a környezetben.”  (10) 

„A hangulat, mindvégig nyitott, befogadó és kellemes volt. Semmilyen 

negatív dolgot nem tapasztaltunk ott létünk alatt.” (10) 

Negatív jelzéssel (barátságtalan, ellenséges hozzáállás) egyetlen esetben sem 

találkoztunk. Ez persze nyilvánvalóan az alanyok elérése módjának tudható be: 

emlékeztetek rá, eleve olyan családokat kerestünk meg (olyan címekre men-

tünk), akik jelezték fogadási készségüket. Ezt az interjúkat készítő és a megfi-

gyeléseket végző résztvevők is tudták, ezért úgy vélem, hogy az a tény, hogy 

többen mégis fontosnak tartották beszámolójukban megemlíteni a fogadtatás 

milyenségét, arra utal, hogy az az elvártnál, amire számítani lehetett, pozitívabb 

volt. Ha ez így van, akkor ez arra utal, hogy a megkeresett szülők számára való-

ban fontos volt, hogy elmondhassák véleményüket. 

 Ha mármost a gyerekek családi hátteréről – szociokulturális miliőjéről - 

leírtakat össze akarjuk foglalni, akkor azt kell mondanunk, hogy a megkérdezett 

családok esetében (akikhez tehát mi eben a „munkamenetben” eljutottunk) lé-

nyegében minden esetben eléggé kiegyensúlyozott, anyagi és mentális értelem-

ben is megfelelő környezetet biztosító háttér veszi körül a gyerekeket. Igaz – 

többször, visszatérően jeleznünk kellett –, hogy ez az akár idillinek is tűnhető 

kép köszönhető a „mintaválasztás” módjának is, de talán nem csak annak. Az 

iskolával szoros kapcsolatban lévő önkormányzati képviselő így fogalmazott a 

vele készült interjúban: 

„A gyerekek „hátrányos helyzete”: itt többnyire nem szociális hátrányt 

jelent, alapvetően fizikális és mentális hátrányokról van szó. A gyerekek 

családjainak nagy többsége anyagilag megfelelő körülmények között 

él”.(29)  

Talán az is hozzájárul ehhez, hogy 

 „Az iskola különleges értéket képvisel a városban”(29). 

Vagyis, úgy látszik, presztizse van, ami óhatatlanul oda (is) vezet, hogy a relatí-

ve magasabb társadalmi státuszú családok tudják bejuttatni gyerekeiket. (Ld. 

ehhez alább az iskolába kerülésről szóló szövegeket.) 

 Akkor hát nézzük meg, hogyan, milyen „előélettel’, milyen módokon jut-

nak el a gyerekek ehhez az iskolához! 
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 3.2. Az iskolába kerülés – előzmények és módok 

 Speciális iskola ez, kifejezetten a különböző okok folytán tanulásban aka-

dályozott gyerekek (Sajátos Nevelési Igényűek) részére Az akadályozottságok 

egy része akár már csecsemőkorban „szemmel láthatóan”, minden különösebb 

vizsgálat nélkül nyilvánvaló; ilyenek például a mozgáskorlátozottság, a látás 

vagy hallás korlátozottsága. Vannak olyanok, amelyek már csak nagyjából óvo-

dáskorban válnak láthatóvá, például az enyhe fokú szellemi fogyatékosság, 

mozgás-koordinációs zavarok, a beszédképesség zavarai. Ezek jó részét a szülő 

már észreveszi, és jó esetben igényli is szakember segítéségét. (Anyagunkban 

látni fogunk erre példát.) Megint mások vagy csak később válnak láthatóvá, 

vagy olyan tünetekkel járnak, amelyek mibenlétét, a tüneteket okozó rendelle-

nesség jellegét már csak szakszerű vizsgálattal lehet megállapítani. (Tipikusan 

ilyenek az iskolában nagy számban megtalálható „egyéb pszichés problémával 

küzdők”, és persze a szintén sok gyereket érintő autisták.) Ez utóbbiaknál elég 

gyakori, hogy kisebb-nagyobb iskolai (óvodai) kudarcok után derül ki a sikerte-

lenség (vagy magatartási probléma, beilleszkedési zavar) valódi oka, és ennek 

megállapításához alkalmasint komoly vizsgálat szükséges. Fontos dolog, és az 

interjúkban elhangzottak egy részének értelmezéséhez figyelembe kell venni, 

hogy Szeged az erre alkalmas intézményekkel való ellátottság és ennek megfele-

lően a szakember-ellátottság ügyében is az országos átlagnál lényegesen jobb 

helyzetben van, nem utolsó sorban a városban működő gyógypedagógus kép-

zésből is következően. Itt tehát a gyereknek elég jó esélye van, hogy idejében 

szakemberhez kerüljön, és mégis találni eléggé „kanyargós” utakat is, amelyek 

végül elvezetnek a Wesley-iskolához. Nézzünk egy kis gyűjteményt az utakból!  

„A legnagyobb gyermeknél 4 évesen állapították meg az autizmust, a kö-

zépső gyermeknél már Budapesten diagnosztizálták ugyanezt a betegsé-

get. (A védőnő ajánlására kapcsolatba kerültek a budapesti Autista ala-

pítvánnyal.) A körzetes iskola nem tudta kezelni a gyermekek állapotát, 

így került szóba a Szegeden lévő Wesley iskola”. (1) 
„A. normál óvodába járt, de nem foglalkoztak vele ott megfelelően. Lo-

gopédushoz óvodás kora óta hordták, aminek köszönhetően a beszédhi-

bája teljesen megszűnt. A gyereknek meg kellett ismételnie az első osz-

tályt, amiért a szülő a tanítót okolja, aki az elmondása szerint csak év 

végén szólt nekik a kisfiú lemaradásáról, és nem foglalkozott vele, nem 

tanította.” (2) 

„D. úgy fogalmazta meg, hogy bántották az előző iskolákban, ahova járt, 

ezért kellett ide jönnie, ahol jól érzi magát”. (3) 

„…először SNI-t majd később kevert specifikus zavart állapítottak meg 

A.-nál 4- 5 éves korában. Ezt követően a … óvodába vitték fejlesztésekre. 

Azonban itt nem kapta meg a megfelelő fejlesztést. Nagy létszámú óvodai 

csoportba járt a gyermek … csak elvolt a sarokban.” (5) 
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„Az iskolai élet kezdetén egy normál állami iskolában kezdte meg tanul-

mányait, ahol viszont a viselkedése miatt gyakran kizárták őt, mondván: 

”neveletlensége” miatt.” (4) 

„Kettő évesen került bölcsödébe, nagyon nehezen ment a beilleszkedése, 

majd 3 évesen egy egyházi óvodába került, nem beszélő gyermekként, 

ekkor kezdődtek a problémák. Egy hónap után jelezték, hogy a pedagó-

giai szakszolgálattól kérjünk segítséget. Ez az óvoda nem volt érzékeny a 

lemaradt gyermekekkel, több gyermeknek is volt lemaradása, őket, köz-

tük O.-t is bizonyos esetekben inkább félre ültettek, mert többletmunkát 

jelentett volna az óvónőnek, kizárták őket a fejlesztési lehetőségekből.” 

(8) 

„Már óvodában észrevették, hogy SNI-s, figyelemkoncentrációs zavarral 

és hiperaktivitással küzd. Remélték, hogy egy átlagos iskolába is be fog 

tudni illeszkedni, de a tanárnő „kiszórta” azokat, akik nem odavalók” 

(19) 

Van szerencsére példa az intézmények közötti jó együttműködésre is; ez egyéb-

ként példa a „papírok”:fontosságára is: 

„…voltak erre utaló jelek a gyermeknél. 4 évesen jelentkeztek a Gyík ut-

cai óvodába, mely speciális óvoda, de mivel még nem volt szakvélemény 

a kezükbe, így elutasították őket. Végre a várva-várt szakvélemény meg-

érkezett, és Balázs bekerült a Gyík utcai oviba. 3 évig járt ide, nagyon jól 

érezte itt magát, az óvoda javaslatára kerültek a Wesleybe.” (7) 

Még két eset a „papírok”-ról: 

„A lány 7. osztályig normál tanrendű iskolába járt, utána került a 

Wesley-be. Gimnáziumi tanulmányait újra normál tanrendű intézmény-

ben kezdte, de 11. első félévében újra a Wesley-be került. B. Asperger 

szindrómás. Édesanyja elmondása szerint nagyon okos és ügyes, ám a 

szociális/beilleszkedési dolgokkal problémái vannak. Ezeket az anyuka 

már a lány 2 éves korában felfedezni vélte, de igazán hozzáértő segítsé-

get és diagnózist 14 éves korában kaptak.” (16) 

„Ekkor már O. 3,5 éves volt, mire eljutottunk a pedagógiai szakszolgá-

lathoz. Ott közölték, hogy további vizsgálatokra van szükség, mert felté-

telezhető hogy spektrum zavaros autizmus van a gyermeknél.4 éves volt, 

mire minden papírunk meglett és az óvodát a Wesleybe folytatta, és ott 

megkapott mindent, ami a fejlődéséhez kellett.” (8) 

És persze olykor megoldást hoz a szülő aktivitása: 

„M. 2 éves volt, amikor gyanússá vált, hogy valami probléma lehet vele. 

Beiratkoztak egy bölcsödébe, ahol azt gondolták, hogy a többi gyermek-

kel való játék és közösségi tevékenységek során kirajzolódhat, hogy mi-
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ben különbözhet egy átlagos gyermektől. 3 évesen javaslatot tettek a 

gyermek fejlesztésére. Ekkor áprilist írtak, és Andrea aggódni kezdett, 

hogy szeptemberig nagyon sok idő fog eltelni, neki azonnal mondják 

meg, mit lehet csinálni, hogy “haladjunk egyről a kettőre”. Kaptak egy 

kitűnő gyógypedagógus, logopédus hölgyet, aki javaslatokat tett az ott-

honi fejlesztésre nyári szünetben.” (6) 

 Az utak, bár olykor vannak bennük kanyarok, felesleges kitérők, többnyi-

re, úgy tűnik, nem súlyosan traumatizálók. Persze lehetne jobb, hatékonyabb, 

megbízhatóbb is a rendszer (például hogy korán is jelentkező problémák esetén 

ne csak 14 éves korban diagnosztizálják az Asperger szindrómát), de ahhoz ké-

pest, amilyen tragikumba hajló esetekkel pár év előtt Orosházán találkoztunk, a 

szegedi helyzet e szempontból megnyugtatónak látszik. (Ami nyilvánvalóan a 

fentebb már említett átlagosnál lényegesen jobb intézmény- és szakember-

ellátottságból következik.) 

 Érdemes pár idézet erejéig ránézni arra is, hogy milyen csatornák, milyen 

közvetítők révén jutnak el a gyerekek ehhez az iskolához.  

Az iskoláról a szülők egyik ismerősüktől értesültek, akinek az autista 

gyereke már óvoda óta az intézménybe járt.  (2) 

Attilát úgy iratták be a Wesley óvodába, hogy az apa egyik munkatársa 

ajánlotta, akinek a párja az intézménybe tanított. Először foglalkozások-

ra hordták be Attilát majd beiratták az óvodába. (5) 

Végre a várva –várt szakvélemény megérkezett, és Balázs bekerült a 

Gyík utcai oviba. 3 évig járt ide, nagyon jól érezte itt magát, az óvoda 

javaslatára kerültek a Wesleybe.  (7) 

Z. az iskolába, az édesapa egyik barátjának ajánlására került ide, (11) 

A Wesley Általános Iskolát és óvodát a Szegedi pedagógiai szakszolgálat 

javasolta. D. óvodás korától kezdve az intézménybe jár.  (14) 

Az intézményi csatornákon túl – mint az óvoda ajánlása, vagy a pedagógiai 

szakszolgálat javaslata – eléggé gyakoriak a perszonális csatornák. („egyik is-

merősüktől értesültek”, „apa egyik munkatársa ajánlotta”).Ez számomra, első 

olvasatban, két dolgot jelez. Az egyik az, hogy a szervezett, hivatalos csatornák, 

az elvileg erre szolgáló intézményrendszer működése hiányos, „lyukas a háló”: a 

rászoruló, „problémás” gyerekek szüleinek jelentős része egyszerűen nem szerez 

tudomást arról, hogy hol, miként kellene, lehetne megoldást találni az alkalma-

sint már a szülő által is érzékelt problémára. A másik dolog az, hogy az ismerő-

sök által történő ajánlás az iskola presztizsét jelzi: nyilván azt és csak azt ajánl-

ják, aminek pozitívumairól az ajánló meg van győződve.  

 És áttételesen az iskola presztizsét mutatja az is, hogy az iskola tanulói 

közé való bekerülés egyáltalán nem automatikus. Két interjú-részlet erről: 
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A kisebbik SNI-s és enyhe autista gyermek. Az 1. osztályt normál iskolá-

ban kezdte. Az év végén olyan jellemzést kaptak a gyermekről, amit nem 

voltak hajlandó aláírni a szülők…. Akkor merült fel a Wesley, amit a 

magán úton alkalmazott konduktoruk ajánlott. Nagyon nehéz volt a be-

kerülés, de egy próbahét sikeres lezárulása után sikerült.  (15) 

Zétény (aki autizmussal él) az anyuka kérvényére  került az iskolába. A 

kolléganőjének a fia is ide jár. Elsőben még hinni akart abban, hogy a 

normál oktatás is sikeres lesz, de nem váltak be ezen reményei. (20) 

A kulcsszavakat kiemelve: „nehéz volt a bekerülés”, „egy próbahét sikeres lezá-

rulása után”. Arról volna szó, hogy az iskola megválogatja tanulóit, kiválogatja 

a valamilyen szempontból mégis jobbakat? Amit a bekerülés dolgairól megtud-

tunk, annak alapján határozottan az a véleményem, hogy nem erről van szó. Az 

interjúban említett „próbahét”-ről (nem feltétlenül ezzel a szóval jelölve) az 

igazgatónő és pedagógusok is beszéltek. Olyan esetben van ilyesmiről szó, ami-

kor akár év elején, akár év közben új gyerek érkezik. Ilyenkor a „próbahéten” 

(ami adott esetben lehet kicsivel több is) megnézik, hogy van-e esélye annak, 

hogy az új gyerek beilleszthető legyen az (osztály- vagy csoport-) közösségbe. 

Mert az, hogy a gyerek „képezhető-e”, oktatási szempontból kezelhető-e, az itt 

nem kérdés, természetes, hogy igen. A kérdés az, hogy beilleszthető-e a meglé-

vő közösségi hálóba. Ennek esélyét igyekeznek a „próbahét”-en felmérni; ha jól 

sikerült az erről elmondottakat megértenünk.  

 Amit el lehetett mondani az iskolába kerülés dolgairól, azok persze fontos 

dolgok. De az igazán lényeges nyilván az, hogy mit gondolnak a szülők (és gye-

rekek) az iskoláról. 

 

 3.3.Szülők és gyerekek véleménye az iskoláról 

 Természetesen ezúttal is az interjúk részleteiből indulunk ki. Ezúttal, 

minthogy munkánk legfontosabb részéről van szó, elég sok anyagot mutatunk 

be.  

 Az első néhány idézet még csak általános megfogalmazásokat tartalmaz. 

Van a szülőnek egy általános véleménye arról, hogy jó az iskola, jó a gyereknek, 

de nincs bennük specifikáció arra nézvést, hogy miért jó, mi a jó benne. Így is 

érdekesek: 

Az anya nagyon pozitív véleménnyel volt az iskoláról: Elemi szükségletű 

ez az iskola. Azt gondolom, hogy nagyon sok szülő piszkosul boldog, 

hogy ez létezik, meg egyáltalán ide be tudott kerülni a gyereke.”  (13) 
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Az iskolában ((az épületben)) szerettek volna velem találkozni, … szeret-

tek volna bejönni az iskolába, hiszen az itt töltött évek számukra nagyon 

kellemes élményt nyújtottak (6) 

Az iskoláról nagyon pozitív véleménye volt, amit az interjú végén lezá-

rásképpen még egyszer összefoglalt. Az interjút az iskola felé egyfajta 

köszönetnyilvánításnak tekintette. (3) 

Többet mondanak azok a vélemények, amelyek valamilyen konkrét pozitívumot 

emelnek ki. A legtöbb ilyen a fejlesztő pedagógiai munkáról szól. Nem véletle-

nül: az SNI-s gyerekek számára az ez egyik kulcskérdés, eléggé szembetűnő is 

(a gyerekek órarendjébe külön be vannak iktatva a különböző fejlesztő foglalko-

zások), a szülők tehát fontosnak tartják kiemelni. Így fogalmaznak: 

…kifejezetten örül a jelenlegi osztályfőnöknek és annak, hogy a pedagó-

gusoktól valóban megkapja N. azt a fejlesztést, amire szüksége van.  (4) 

…meg vannak elégedve az iskolával. Nagyon örülnek, hogy sikerült rá 

találniuk erre az intézményre, hiszen itt folyamatos fejlesztésben részesül 

A. a neki megfelelő módon.   (5) 

A Wesley Óvoda az a hely, ahol minden fejlesztést megkapnak óvodai 

időbe, és nem kell munkaidő alatt, után hordani sehova O.-t   (8) 

A kisfiú pedagógiailag megkapja a megfelelő oktatás és fejlesztést. El-

mondása szerint a kisfia jól érzi magát a bőrében.  (18) 

Többen kiemelik a kis osztálylétszám előnyeit, általában értelemszerűen össze-

kötve azt a pedagógus személyes „hozzáállásával” is:  

…a kis létszámú tanítást nagyon fontosnak tartja az SNI-s és autista 

gyermekekkel való foglalkozás során. Emellett úgy véli, hogy részben itt 

a tanárok is nevelik a gyerekeket a szülők mellett, számos pozitív tapasz-

talata van ezzel kapcsolatban,  

A kislétszámú osztályok a legjobbak e téren, de Ernő bácsi önmagában 

egy csoda. Imádja a gyerekeket, ami abszolút kölcsönös…. (20) 

Természetesen külön is megjelenik a pedagógusok (tanárok) értékelése is. Min-

den interjú-megfogalmazást már csak terjedelmi okokból sem tudunk idézni, de 

tartalmilag sincs rá szükség, nagyon hasonló a nyelvi formájuk. Lényeges azon-

ban, hogy tanárok munkájára vonatkozó negatív megjegyzést egyet sem talál-

tunk. Ilyenek fordultak elő: 

Az apa szerint A. nagyot fejlődött az iskolában, összességében meg van 

elégedve az intézménnyel, összességében a tanítókról is pozitív a véle-

ménye  (2) 

A pedagógusokat nagyra értékelik, úgy érzi, hogy nem csak a tanítás te-

rén kapcsolódnak be a gyerekek életébe, hanem igyekeznek az élmények-

ben is adni nekik.  (13)  
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Anya szerint a tanárok kihozzák a gyerekekből a bennük rejlő lehetősé-

geket.  (16) 

A Wesley iskola oktatási színvonalát teljesen jónak gondolja. … A taná-

rok teljesítményével és hozzáállásával teljes mértékben meg van eléged-

ve. (19) 

Vannak kissé részletezőbb vélemények is, amelyek egyben átvezetnek a talán 

legfontosabb dologhoz, az iskola szellemiségét, vállalt „küldetésnyilatkozatá-

nak” is fontos részét képező elfogadáshoz, amit, úgy tűnik a megfogalmazások-

ból, napi élményként tapasztalnak meg a gyerekek: 

Rendkívül hálásak a Wesley-ért. Itt találták meg a megoldásokat a prob-

lémájukra. B. osztályfőnökét említették, hogy milyen pikk-pakk berakta a 

gyermeket az osztályközösségbe, és, hogy mennyire mély kapcsolatot 

alakított ki a B.-al, (1) 

Arra a kérdésemre, hogy mit jelent számukra a Wesley Óvoda és általá-

nos iskola? T. ((az anya))elmondta, az első osztály nem volt annyira jó, 

mert pedagógus váltás volt…. Összességében, örülünk, hogy a Wesselybe 

jár Gy., hiszen itt megkapja a megfelelő fejlesztést és a számára megfele-

lő oktatásban részesül”. (9) 

Látja, hogy a gyermekei mind a teljesítményben, mint a lelki állapotuk-

ban gazdagabban jönnek haza. őszintén, mindennap mesélik az élménye-

iket. (2) 

Az iskoláról tett benyomásuk, hogy nincs könnyű dolga pedagógusoknak, 

de összességében jó a viszony a gyermek-szülő és az iskola között. Szeret 

idejárni B. (10) 

Az intézményben tanító pedagógusok, pedagógus asszisztensek és más 

munkatársak is igen elfogadóak és nyitottak.  (14) 

Anyuka elmondása szerint az egész intézményre jellemző az elfogadás és 

a befogadás.  (16) 

A tanárok nagyon jól kezelik az esetleges magatartás béli problémákat. 

A gyerekeket nem büntetik a kívülállóságuk miatt, hanem egyenlőként te-

kintenek rájuk.  (18) 

Nem tapasztalnak az iskolában kirekesztést, a tanárok empátiára és segí-

tésre nevelik a gyermekeket. …Nagy előny, hogy az osztályban mindenki 

küzd hasonló problémákkal, így nem érzik kívülállóknak magukat a 

gyermekek (és a szülők sem). … A szülők és a tanárok is nagyon segítő-

készek. (20) 

Természetesen azért vannak, ha csak elvétve is, negatív megjegyzések; ezekből 

is idézek kettőt: 

Z. jó kapcsolatot ápol a társaival, és osztályfőnökével, nagyon szeret ide 

járni. Sajnos 2-3 gyerekkel nehezebben találja a hangot, de van egy na-

gyon jó barátja, (11) 
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Anya úgy érzi, hogy jelenleg csak papíron kapják meg a fejlesztéseket az 

iskolába. Az előző igazgató távozását több pedagógus is követte, pont 

azok a tanárok, akikkel elégedettek voltak a szülők. Jelenleg utazó 

gyógypedagógus fejleszti B.-t. (7) 

 

 (Ebben az utolsóként idézett szülői véleményben utalás történik, mégpe-

dig elég negatív hangsúllyal az igazgatóváltozásról. Nem lényegtelen kérdés, 

nem lehet említetlenül hagyni; az utolsó részben – 5. Külső szemmel – vissza 

fogunk térni rá.) 

 Az összkép tehát – természetesen itt is megjegyzendő, hogy az alanyok 

kiválasztásának sajátosságából eredő bizonytalansággal – az iskola magas szín-

vonalú, a küldetésnyilatkozatban megfogalmazottaknak megfelelő működését 

mutatja. Később (az 5. részben) idézni fogunk egy ezt alátámasztó-igazoló vizs-

gálati anyagból, most azonban nézzünk meg néhány gyerek-véleményt is. (Ebből 

jóval kevesebb van, mert az interjú-tervben – ld. 1.sz. Melléklet – a gyerek 

megkérdezése nem volt elsődleges feladat.) De azért érdemes megnézni azt, ami 

van:  

Beszélgettünk a gyerekekkel is. Közlékenyek voltak. Elmesélték a baráta-

ik nevét, a kedvenc tantárgyukat. B. a legnagyobb fiú például azt mond-

ta, hogy a matematikát szereti a legjobban, mert azt kisujjból kirázza.  

(1) 

D.  saját elmondása szerint be tudott illeszkedni, az osztálytáraival jól ki-

jön, vannak barátai. … a tanárokat segítőkészként jellemezte, akik segí-

tik a továbbtanulásban is.  (3) 

N. elmondta, hogy jól érzi magát ebben az iskolában és az osztálytársai-

val, de persze vannak néha felmerülő nehézségek az itt lévő más osztály-

ban lévő társaival, összecsiszolódás területén.  (4) 

M. nem szívesen beszélt a régi iskolájáról, 1-1 szóval láthatóan szerette 

volna rövidre zárni a beszélgetést  (17) 

És egy hosszabb beszélgetés-leírás, ami – talán ez sem lényegtelen – a beszélge-

tés (az interjú) dinamikájáról is tartalmaz jelzést:  

Z. egy-egy szóban válaszol, de állítása szerint szeret bejárni, jól kijön az 

osztálytársaival, és a tanárait is kedvesnek gondolja. Aztán Z. is beszáll 

a beszélgetésbe, és elkezdi összetettebben megfogalmazni, egyre többször 

a szemünkbe nézve elmesélni, hogy mely programokat és miért szerette. 

Nem tud kedvencet választani, mindet örömmel folytatja. Szereti a játszó-

tereket, a kedvenc játéka pedig a lego. Elmondása szerint neki nagyon 

sok is van belőle. Z. az online oktatás rész érdekességeinél magától köz-

beszól már, kiegészíti vagy javítja anyja mondanivalóit. Láthatóan kezdi 

komfortosan érezni magát a jelenlétünkben is. Visszatért arra, hogy még-

is csak volt kedvenc foglalkozása, ez pedig a görkorcsolya volt. Emellett 

példákat sorolva sem igazán tud hibát vagy javítandó területet megne-
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vezni az iskolával kapcsolatban. Már vár arra, hogy szeptemberben visz-

szamehessen, reméli egész évben be fog tudni járni, noha sok kényelmes 

szempontot is megnevezett az otthontanulás mellett.  (20) 

 A legfontosabbnak azt látom, hogy a gyerekek szeretik az iskolát. Egy 

korábban már idézett szülői vélemény:  „a kisfia jól érzi magát a bőrében”, és 

egy gyerek szavai: „Már vár arra, hogy szeptemberben visszamehessen,”. A 

megfigyelések (amelyek egy része írásban nem került rögzítésre, de az esti meg-

beszéléseken élményként felidézték azokat) is arról szóltak, hogy a gyerekekben 

(akik jelen voltak a beszélgetésen vagy annak egy részén) nem volt semmi 

görcs, ha az iskoláról volt szó, a nonverbális kommunikációban is pozitív jelzé-

seket adtak. Ez mindenképpen nagy eredmény, és különösen az SNI-s gyerekek 

esetében. Hiszen ott van az a közoktatási rendszer, amely a maga rigid és élet-

idegen („gyerekidegen”) „egységesítő” (a gyerekeket is egyformára alakítani 

akaró) szabályozási törekvéseivel (ld NAT, Nemzeti Alap Tanterv) mintegy ele-

ve kiszorítja az elvárt átlagtól eltérő (megjelölésében benne van: sajátos nevelést 

igénylő) gyerekeket, nem tud velük mit kezdeni. És ha még „magatartási prob-

lémájuk” is van, akkor rájuk engedi az – nem ez a hivatalos neve, de ez a lénye-

ge – iskolarendőrséget. (Rémálmomban képződik meg az a jelenet, amikor düh-

rohamot kapott autista gyereket nem szakszerűen kezelnek, hanem az iskola-

rendőr „oldja meg a problémát” a maga – nem tehet mást, ez van neki – rendőri 

eszközeivel.) Akkor egy olyan iskolát, amelyben a gyerek jól érzi magát, mert 

elfogadó és segítő (talán a sorrend sem mindegy….) légkör veszi körül, egy 

ilyen iskolát meg kell becsülni.  

 És hogy mitől ilyen ez az iskola, arról valamennyit elmondanak az érintet-

tekkel készült interjúk, és a „külső szemmel” törtét értékelések. Ezeket nézzük 

most meg.  

 

 4. Az iskola „belülről” – a pedagógusok mondják 

 Ebben a részben erős hangsúllyal az iskola igazgatónő által elmondottakra 

támaszkodom. Részben azért, mert tőle kaptuk a legtöbb információt: a „tábor-

nyitó” estén nagyon alapos beszélgetésben mutatta be az iskolát (ld. 2.sz. Mel-

léklet 28. sz. anyag), készült vele egy „szabályos” interjú (ld. 2.sz. Melléklet 21. 

sz. anyag), ezeken túl szinte minden nap folytatott vele valamelyik tábori részt-

vevő (akik között voltak a témában jártas szakemberek is) vagy táborvezető ko-

molyabb szakmai beszélgetést, amelyeknek „anyaga” inkább csak az esti él-

mény-beszélgetéseken jelent meg. Más oldalról megengedhetőnek tartom ezt a 

talán egyoldalúnak látszó, és az elfogultság feltételezését is megengedő infor-

máció-használati módot, mert mind a pedagógus-kollégák, mind a „külső szem-

lélők”, mind pedig – és számomra ez a legperdöntőbb jelentőségű – a szülők-
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gyerekek véleményei egyértelműen alátámasztják az általa mondottakat. (Azt 

csak zárójelben jegyzem meg, hogy az igazgatónőnek ez a készséges „rendelke-

zésre állása” nekem sajátos „szakmai hiányt” okozott. Tervem szerint ugyanis – 

az összes eddigi táborhoz hasonlóan – én akartam az igazgatónővel alapos inter-

jút készíteni, amiben kérdeztem volna életútjáról, szakmai pályafutásáról is. 

Amikor láttam, hogy táborozó kollégáim mennyire „megszállják” őt, úgy érez-

tem, hogy még egy elég terjedelmes és „kemény” interjúval nem szabad tovább 

terhelnem. Utólag azt gondolom, rosszul tettem. Ahogy visszagondolok rá, E. 

„energiamérlegébe” még belefértem volna…) 

 A fontosabb megfogalmazásokat ezúttal is tematikus bontásban tekintjük 

át. 

 

 4.1. Célok; amit az iskola el akar érni (a gyerekekért) és „iskola a társa-

dalomban” 

 Két, szorosan összetartozó részkérdés ez. A (pedagógiai) célkitűzés ás az 

iskola vállalt (társadalmi) funkciója nem elválasztható egymástól.  

 Az alapcél természetesen nem lehet más, mint ami a küldetésnyilatkozat-

ból egyenesen következik:  

Célunk, hogy az iskola elvégzésével életképes felnőtt legyen a gyermek-

ből. Minél nagyobb függetlenséget elérni.  (21) 

Nagyon fontosnak tartom a második mondatot, a függetlenséget. Újra emlékez-

tetnem kell: ebben az iskolában SNI-s gyerekekkel foglalkoznak, akik között 

értelemszerűen elég sok olyan van, akinek mindennapi életviteléhez segítségre 

van szüksége. (Mozgáskorlátozott, down-kóros, egyes autisták.) Az iskola – ne-

kem ez a mondat erről szól – arra törekszik, az a célkitűzése, hozzásegítse eze-

ket a gyerekeket a „minél nagyobb” (értelmezésem szerint: az állapotukban el-

érhető maximális) függetlenség, önállóság eléréséhez, a teljes emberi lét-élmény 

megéléséhez. És úgy tűnik (ld. szülő-gyerek vélemények; és majd még a későb-

biek is), hogy e célkitűzésben is vannak komoly eredményeik. 

 Ugyancsak fontosnak tartom, hogy ez az iskola funkció-vállalásában egy-

értelműen nem „utolsó esély”-iskola. (Több más Wesley-iskola; pl Abaújkér is 

vállalja az „utolsó esély”-jelleget. . Ez is olyan funkció, amire szükség van, épp-

úgy, mint az SNI-s gyerekek sajátos ellátására, és sajnos – többek között… –  

ezek azok a funkciók, amiket a közoktatási rendszer nem lát el.) Igen, az ide jö-

vő gyerekek is hátrányos helyzetűek, csak nem szociális-anyagi értelemben. 

Pontosan fogalmazza ezt a képviselő más vonatkozásban már idézett módon: 

A gyerekek „hátrányos helyzete”: itt többnyire nem szociális hátrányt je-

lent. alapvetően fizikális és mentális hátrányokról van szó. A gyerekek 

családjainak nagy többsége anyagilag megfelelő körülmények között él.  

(29)  

 A hátrányok, amiért ide jönnek a gyerekek, nem ritkán olyanok, amiért 

ide kell jönniük (külön felhívom a figyelmet a kiemelt szövegrészekre): 
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 Ez az iskola soha nem volt egy olyan intézmény, amire azt mondják: 

„ide akkor jön az ember, ha sehová nem veszik fel”, ide a speciális igé-

nyű gyermekek szülei a legjobb ellátásban, nevelésben, oktatásban bízva 

jönnek  (21) 

A gyerekek majdnem mind SNI-sek, de „határmezsgyések” nem szorul-

nak szegregált képzésre, van esély az integrálásukra. Ebben az iskolában 

az integráció nem azt jelenti, hogy az SNI-s gyerekeket beintegrálják a 

többi közé, hanem azt, hogy felkészítik őket a társadalomban való integ-

rálódásra.  (28) 

 Ez egy integráló iskola, nagyrészt olyan gyerekek járnak ide, akik a 

többségi iskolából kiszorultak a problémájuknál fogva. 70-80 % SNI-s, 

a többi BTMN-es, illetve van néhány, akinek nincs semmi papírja, de va-

lamiért a mi iskolánkat választották. Talán több figyelmet akarnak. 

Vannak, akik azért jönnek ide, mert a korábbi iskolájukban nem fogadják 

el őket.  (23) 

 Külön kérdés, mint minden speciális funkciójú intézmény esetében, hogy 

mi a viszonya többi, nem speciális intézményhez. Keveset tudtunk meg erről, de 

egy-két mozzanat még így sem érdektelen. Ahogyan ezt a „külső szemmel” rá-

tekintők látják: 

(Az önkormányzati képviselő így látja:) Az iskola a város oktatási rend-

szerében: nemigen lehet erről beszélni, mivel mióta az önkormányzat 

nem iskolafenntartó, helyi szintű rendszerről, helyi oktatáspolitikáról 

nem lehet szó. Vannak működésbeni szakmai kapcsolatok, olykor két 

vagy több iskola közös rendezvényei, ez az iskola sem elszigetelt. De le-

hetne gazdagabb is a kapcsolatrendszer, ám az iskola erősen specializált 

jellege ezt nehezíti. A város iskolái természetesen különbözőek, van 

„elit” iskola is; a Wesley nem ilyen. Befogadó iskola, ilyenként ismerik 

és becsülik a városban.  (29) 

(A MET regionális „főnöke”) Kérdés: Az iskola a város köztudatában, 

mennyire a „város iskolája”? Válasz: több tényező határozza meg. 1. 

Eleve több felől, más városokból is érkeznek a gyerekek. 2. Szakmailag 

(sok az iskolában a képzett gyógypedagógus) tekintélye van az iskolának. 

3. A programok nyitottak, a gyerekeket nem akarják „eldugni”, inkább 

(értékeiket) megmutatni akarják.  (30) 

 

 Tehát az iskola nem elszigetelt, nem „idegen test” a városban, de nem is 

integráns része annak. Vannak  ugyan „működésbeni szakmai kapcsolatok”, 

ezek azonban lehetnének „gazdagabbak”, de az iskola „erősen specializált jelle-

ge” miatt nem válnak szorosabbá. Holott arra lehetne gondolni, hogy épp a spe-

cializált jelleg lehetne a kapcsolatok alapja: ez az iskola olyasmit tud nyújtani, 

alkalmasint olyan tudásokat, szakismereteket, tapasztalatokat, amelyeket más 

intézményekben is hasznosítani lehetne és kellene: a 2.1. pontban idézett adat 
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szerint a városban élő SNI-s gyerekeknek nem egész egytizede jár ebbe az isko-

lába. A többiek más intézményekben tanulnak, amelyek döntő többségében ter-

mészetesen nincs jelen az ilyen gyerekek speciális képzéséhez szükséges szak-

tudás. Ezt, vagy ennek egy részét „szolgáltathatná” a Wesley-iskola. Ugyancsak 

az intézmények közötti együttműködés hiányára utal az is, hogy amikor azt néz-

tük, hogy hogyan került ebbe az iskolába a gyerek, nagy számban – úgy tűnik, 

többségben – voltak azok, akik valamilyen informális csatorna (baráti-

munkatársi javaslat) alapján jutottak ide. Elég kevés az „intézményi csatorna”, 

például óvodai ajánlás, holott ennek magától értetődő gyakoriságúnak kellene 

lennie, hiszen az SNI-s gyerekek „problematikus” volta igen gyakran már óvo-

dás korban felismerhető. Ebben az ártelemben kellene az iskolának egy megha-

tározott rendszerben, integráns rendszerelemként működni, de „mivel mióta az 

önkormányzat nem iskolafenntartó, helyi szintű rendszerről, helyi oktatáspoliti-

káról nem lehet szó.” Az iskola jelen „kifejlett” formájában 2014 óta létezik, 

márpedig akkor már fennállt az idézetben jelzett „rendszernélküli állapot”, tehát 

nem is volt mibe integrálódni. Azt gondolom, ez veszteség a városnak is, az is-

kolának is.  

 Egy következő kérdés, hogy mit mondanak a megkérdezett pedagógusok 

az iskola jellegéről, jellemző „tulajdonságairól”. 

   

 4.2. Az iskola jellege és működése 

 Természetesen ezúttal is az interjúkból, beszélgetésekből vett idézetekkel 

indítunk. (Részben, tartalmi okokból elkerülhetetlenül, ismételve korábban már 

más témakörben idézett interjú-anyagokat is.) 

A gyerekek majdnem mind SNI-sek, de „határmezsgyések” nem szorul-

nak szegregált képzésre, van esély az integrálásukra. (Ebben az iskolá-

ban az integráció nem azt jelenti, hogy az SNI-s gyerekeket beintegrálják 

a többi közé, hanem azt, hogy felkészítik őket a társadalomban való in-

tegrálódásra.  (28)  
Ez egy integráló iskola, nagyrészt olyan gyerekek járnak ide, akik a 

többségi iskolából kiszorultak a problémájuknál fogva. 70-80 % SNI-s, a 

többi BTMN-es, illetve van néhány, akinek nincs semmi papírja, de va-

lamiért a mi iskolánkat választották. Talán több figyelmet akarnak. Van-

nak, akik azért jönnek ide, mert a korábbi iskolájukban nem fogadják el 

őket.  (23) 

A gyerekek „hátrányos helyzete”: itt többnyire nem szociális hátrányt je-

lent. alapvetően fizikális és mentális hátrányokról van szó.  (29) 

Sok más iskolában lediktálják vagy feladják otthonra megtanulni az 

anyagot. „A gyerek azért jön ide, hogy a pedagógus itt tanítsa meg az 

anyagot, otthon legyen gyerek. … Én nem küldöm haza a leckét.”  (22) 

Idekerülés: részben már óvodából (iskolaérettségi vizsgálat alapján) ide 

küldik a gyereket, részben „szóbeszéd” alapján terjed, hogy jó itt a gye-
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reknek és akkor a szülő hozza el (nem ritkán év közben), van olyan is, 

hogy a „normál” iskola „kiszórja” a gyereket, úgy kerül ide.  (28) 

Ide tartozik az is, hogy az évente megrendezett „Wesley-gálán’ nagyon 

izgalmas, érdekes produkciók kerülnek bemutatásra. Ahol nagyon fontos 

az is, hogy olyanok is felléphetnek, megmutatkozhatnak a közösség előtt, 

akik esetleg épp adott készségben fogyatékkal bírnak. Ha úgy kívánja a 

produkció, akár súlyosan beszédhibás gyerek is mondhat szöveget, és az 

egész úgy van felépítve, hogy ez mindenki számára elfogadható. A lényeg 

az, hogy „ezek a gyerekek elfogadják egymást, és ha valaki tett valamit, 

annak rangja van.”  (30) 

A legfontosabb a gyermek fejlődése, semmiképp nem buktatunk meg 

gyermeket, aki munkát, energiát fektet be, de ezzel együtt kevésbé halad. 

Aki a képessége felső határán teljesít, az nem bukik meg. Ha fejlődik, ak-

kor nem probléma, ha kisebb lépésekben halad.  (21) 

 

 Az én „olvasatom” szerint az utolsó idézett vélemény fogalmazza meg a 

legtömörebben és legvilágosabban a – szerintem – rendkívül rokonszenves pe-

dagógiai alapelvet. Ahol a lényeg az, hogy a gyerek teljesítményét nem valami 

elvont, kívülről adott mércéhez mérik, hanem önmagához, saját, SNI-s mivolta 

által meghatározott-befolyásolt képességeihez. Itt, úgy látom, nem az a kérdés, 

hogy „na lássuk, mit tudsz fiam a tananyagból”, hanem az, hogy „na nézzük, mit 

tudunk kihozni belőled”. Igen, persze itt is mérni, és jegyekkel is kifejezni kell a 

tudást, már csak azért is, mert erről jelzést kell adni annak az esetleges másik 

iskolának (szakképző intézménynek), ahová esetleg elkerül a gyerek. De a jegy 

itt, úgy érzékeltem (a szülők szavaiból is) nem értékmérő a szó morális értelmé-

ben. Inkább valami ilyesmi: „gyerekem, nem valami jók a jegyeid, de attól te, 

mivel megtetted ami tőled telt, jó srác vagy”. Talán ezt lehetne – a rogers-i pszi-

chológia megnevezését parafrazálva – „gyermekközpontú megközelítés”-nek 

nevezni. 

 Azt gondolom, erről tanúskodnak a tanároknak az iskoláról, munkájukról 

(és ezen belül a pedagógusok együttműködéséről) elmondott véleményei is. Ezt 

nézzük meg a következő részben. 

 

 4.3. Tanárok – saját véleményeik az iskoláról, vélemények róluk, az 

együttműködésről 

 A legjellemzőbb megfogalmazások: 

Az igazgatónő mondja: 

… a tanári közösség egy nagyon proaktív közösség, az órák szüneteiben 

megbeszélik a gyermekhez kapcsolódó sikereket, kudarcokat, és ebből 

egyáltalán nem csinálva presztízs kérdést, támogatják egymást. … Min-

den tanárnak igyekszünk fejleszteni a kompetenciáját. Vannak, akik ide-

jöttek, mert nagyon vonzotta őket ez a segítői attitűdön alapuló tanítói 
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munka, és itt fejlesztették fel magukat valamilyen területen. Itt nem is le-

het úgy lenni, hogy nincs ez az attitűd, elszántság.  (21) 

A „fejlesztésről” maguk az érintettek is szólnak: 

Nyelv- és beszédfejlesztő végzettségem is van, így autista gyermekek be-

szédfejlesztésébe is belefolytam. A mozgásfogyatékosok között is vannak 

autisták, ez motivált erre a képzésre.  (23) 

Drámapedagógia képzést akart végezni, évekig halogatta, mert nem jött 

össze rá a pénz, de végül elvégezte.  (22) 

Ide tartozik, hogy többen kiemelik, mint szakmai „alapzatot”, hogy 

A tanítók nagy részének van gyógypedagógus végzettsége, a felső osztá-

lyokban is sok a gyógypedagógus szaktanár.  (23) 

És a pedagógusok véleményei: 

„Muszáj együttműködni.” A szünetben megy az infó. Jó az együttműkö-

dés. Van úgy, hogy óra után magunkra zárjuk a termet, és kijön belőlünk, 

hogy „a Manci már megint…” és jót nevetünk. (Kérdésre) Az is előfordul, 

hogy megosztjuk, a Manci már nem… „és örülünk neki”.  (22) 

Amiért szeretek itt dolgozni, az, hogy szívvel-lélekkel csinálják a kollégák, 

itt vagyunk, bármilyen nehézség jön, nem megyünk máshová. Nem megy 

el az ember, mert szereti. Ha probléma van egy gyerekkel, pillanatok alatt 

összedugjuk a fejünket, hogy tudunk segíteni a helyzeten, hogy tudjuk a 

problémát megoldani. … A legjobb, hogy szabadon dolgozhatok. Olyan 

kollektívában, akikkel jó együtt dolgozni. Együtt tudunk gondolkodni. (23) 

Fontos, hogy 

Folyamatosan jelen vannak az asszisztensek is, akik nélkül el sem tudnák 

képzelni az oktatást.  (26) 

És a két, bizonyos értelemben „kilógó” hitoktató véleménye: 

A tanári karban nem érzi rosszul magát. Van egy kis sarka a tanáriban, 

részt vesz az értekezleteken, vannak olyanok, akiktől kifejezetten sok tá-

mogatást kap. Vannak, akiktől kevesebbet. De ezt normálisnak tartja. Azt 

mondja, szerinte jelenleg ez egy jó közösség.  (27) 

Elmondja, hogy inspiráló számára egy olyan pedagógiai szakmai közeg-

ben dolgozni, amelyben tulajdonképpen minden pedagógus folyton új 

módszereket próbál kitalálni, és ezeket a kollégákkal rendszeresen meg-

beszélik.  (30) 

 A kirajzolódó összkép tehát lényegét tekintve pozitív. Formálisan is az: az 

iskola honlapján szereplő munkatársi névsor elég egyértelműen mutatja, hogy 

megfelelő a szaktanári ellátottság, és van kellő számban fejlesztő pedagógus és 

asszisztens is. Tartalmilag pedig, az elmondottakból – és a szülői-gyermeki vé-

leményekből következtethetően is – szakmailag jólképzett és igényes, gyermek-

központú, és ennek érdekében együttműködésre kész tantestület ez. Úgy tűnik, 

annak ellenére igaz ez, hogy az utóbbi év történései okoztak némi zavart. Itt kell 

kitérni – mint korábban többször „beígértem” – az igazgatóváltásra. 
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; Az iskolának hosszú évekig – talán megalakulásától fogva? ; ezt csak sej-

tem, mivel nem tartottam fontosnak, nem ellenőriztem – volt igazgatója A. (Je-

löljük így.) Tartalmi szempontból bizonyára jó szakember volt, az iskola fentebb 

több oldalról bemutatott szakmai programjának és alapvető pedagógiai szemlé-

letmódjának kialakításában – ha igazak ezirányú vezetéselméleti ismereteim – 

meghatározó szerepe kellett, hogy legyen. (Megítélésem szerint erre utal az is, 

hogy a jelenlegi igazgató az éveken át a vele együtt dolgozó helyettese.) Egy 

évvel ezelőtt (a tábor előtt) volt a „váltás”, ami ugyan nem volt teljesen sima, 

több pedagógus is távozott, de úgy tűnik, nagyobb „felfordulást” nem okozott. 

(Egy pedagógus-vélemény; nem interjúból, csak „folyosói beszélgetés”-ből: „a 

vezetőváltás semmi gubancot nem okozott. E.-vel – az új igazgató – helyettes 

korában is jól együtt dolgoztunk, most is.”) És persze akadt a váltást helyeslő 

vélemény is (itt, talán érthető okból, szándékosan hagyom el a beazonosítást 

esetleg lehetővé tevő interjú-számot):  
Az előző igazgatónővel nem volt konfliktusmentes a viszonya, így ő sze-

mélyesen kifejezetten pozitívan élte meg a 2020 tavaszi igazgatóváltást.   

Az iskolával szoros kapcsolatot tartó önkormányzati képviselő ezt mond-

ta a vezetőváltásról: 

 „A fenntartó döntésének indokait nem ismerem.” De ő, ezt erősen hang-

súlyozza, az előző igazgatónőt és a mostanit is (aki egyébként sok év óta 

igazgatóhelyettes itt) nagyon jó szakembernek tartja, és mindkettővel 

„kiváló személyes kapcsolata” van  (29) 

A MET regionális képviselője pedig ezeket mondta: 

Igazgatóváltás: van egy hivatalos-nyilvános verzió (covid-túlterheltség, 

nyugdíj-kor), ez szerinte korrekt és lényegileg „megáll”. De az is igaz, 

hogy volt az előző vezetés és a MET között „kommunikációs zavar.” A 

MET alapelve, hogy tiszteletben tartja az intézmények önállóságát, talán 

ennek határait a felek másként értelmezték. Így ő MET-et képviselő funk-

ciójában egy idő után nem nagyon tudott értelmesen működni. „A.-val 

kitűnő volt a kapcsolatom, de aztán elfogyott a levegő, E.-val kitűnő a 

kapcsolatom, és van levegő”.A váltást belügyként akarták kezelni, nem 

lett volna jó, ha „nagy nyilvánosság” lett volna belőle. 

 Nekem – bár nem tartottam szükségesnek, hogy alaposabban informálód-

jam ebben a dologban – úgy tűnik, hogy helyénvaló volt a „belügyként kezelés”, 

nem volt olyan „ügy”, ami nyilvánosságot igényelt volna. Egy jólműködő in-

tézmény munkáját nem érdemes megzavarni olyan probléma előtérbe állításával, 

ami a lényegi – pedagógiai – munkával csak nagyon áttételesen van kapcsolat-

ban. ----- Azt hiszem, ennyi az, amit a vezetőváltásról itt el kellett mondani. 

 Fontosabb kérdés, hogy „kívülről nézve” milyen ez az iskola.      

 

 5. Külső szemmel az iskoláról 

 Ebben a témakörben – szociotábori munkánk jellegéből következően – 

nem sok információval rendelkezünk. Lényegében két interjú (az önkormányzati 
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képviselő és a MET régió-felelőse) szólt erről is; fontosabb megállapításaikat 

korábban más vonatkozásban idéztük már. Ami itt még hozzá lehet tenni, az egy  

2019-es felügyeleti vizsgálat jegyzőkönyvi megállapításai. (Kivonat az iskola 

által készített, az intézmény 2007 és 2020 közötti történetét összefoglaló anyag-

ból; felhívom a figyelmet a kiemelt szövegrészekre.) 

Az intézményi tanfelügyelet rendben lezajlott 2019. november 11.-én, és 

a következő eredményeket hozta: 

Kompetenciák értékelése 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő területek: Az alapdokumentumok elkészítés közös munka a 

vezetés, … és a pedagógusok részvételével. … 

 Fejleszthető területek: … az eszközkészlet további fejlődését elősegítő 

pályázatok figyelése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés: 

Kiemelkedő területek: Odafigyelnek a gyerekekre minden tekintetben … 

Fejleszthető területek: Nem azonosítottunk ilyet. … 

3. Eredmények 

Kiemelkedő területek: … eredményeknek megfelelő visszacsatolás, a 

korrekció tervezése és megvalósítása a tanulók fejlődését szolgálja. … 

Fejleszthető területek: Nem azonosítottunk ilyet. … 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

Kiemelkedő területek: … jól működő szakmai munkaközösségek …belső 

tudásmegosztás és a jó gyakorlatok átadása. … 

Fejleszthető területek:… Ezen a területen fejlesztés nem szükséges. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai: 

… ezen a területen fejlesztés nem szükséges 

6. A pedagógiai munka feltételei: 

Kiemelkedő területek: Innovatív kreatív, kezdeményező nevelő testület.   

Fejleszthető területek:…Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése  

7. A Kormány … által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokban 

 megfogalmazott céloknak való megfelelés… 

Kiemelkedő területek: A képzési tervek megfelelnek au intézmény jelen-

legi és jövőbeni igényeinek. …   

Fejleszthető területek:A digitális anyagok hatékonyabb alkalmazása ér-

dekében megfelelő eszköztár megteremtése, … 

Számba véve a kiemelt értékelő megállapításokat, azt látjuk, hogy a 7 vizsgált 

területből 4-ben nem láttak fejlesztési szükségletet, tehát a végzett munkát telje-

sen rendben lévőnek ítélték, a másik háromban pedig olyan infrastruktúrális jel-

legű (építkezés, eszközök) fejlesztéseket javasolnak, amelyek megvalósulás nem 

az iskolán múlik.  

 Most már csak az van hátra, hogy valamiképpen összefoglaljuk a tábor 

tapasztalatait. 
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 6. Summázat-féle 

 Amit az iskoláról el tudtunk mondani a rendelkezésre álló információk 

alapján (amelyek megszerzése a tábor harmadik célkitűzése volt; ld „1. Alapada-

tok” rész, a tábor célkitűzése: „… harmadrészt, … létrejőjjön egy elemzésre al-

kalmas információ-halmaz.”) a fentiekben elmondottunk.  

 Azonban újólag meg kell itt jegyeznünk, hogy mindaz, amit az iskoláról 

elmondhatunk, sokkal bizonytalanabb, mint amit ez előző táborok anyagainak 

elemzésekor ki merhettünk jelenteni. (A korábbiakban többször említett meg-

kérdezett-kiválasztás módjából következően.) Mégis úgy látom, hogy a külön-

böző forrásokból származó információk eléggé nagymérvű egybeesése, a ma-

gam és a tábor résztvevőinek személyes tapasztalatai, benyomásai alapján né-

hány alap-dolog azért elég biztonsággal megfogalmazható. 

  Egyértelműen úgy láttuk, hogy az iskola egy, mindenekelőtt az alapvető 

jelentőségű pedagógiai munka terén, jól működő intézmény. Úgy látjuk, jól mű-

ködik kapcsolatrendszere is: a szülőkkel-családokkal való élő kapcsolatról az 

érintettek is, a pedagógusok is elismerően beszéltek, intézményi kapcsolataik is 

– önkormányzattal, más oktatási intézményekkel – az adott lehetőségekhez ké-

pest megfelelőnek látszanak. Vagyis – és talán ez e tekintetben a lényeg, a végső 

summa – megérdemli a fenntartást, az esetleges nehézségek ellenére is történő 

fenntartást az iskola, mert olyan valós társadalmi szükségletet elégít ki (mégpe-

dig eléggé magas színvonalon), amelynek kielégítésére jelen pillanatban nincs 

más  megfelelő intézmény. 

 Ami a tábor, mint sajátos pedagógiai történés dolgát illeti, ott már határo-

zottabban merhetek fogalmazni.  

 Az a célkitűzés, hogy „… mód legyen bizonyos információ-gyűjtő techni-

kák (szociológiai módszerek) „élesben” történő kipróbálására,” (ld. „1. Alap-

adatok”) nagyobb mértékben teljesült. (Hogy mekkora hányadban, természete-

sen nem mérhető. Szubjektív becslésem szerint a lehetséges maximumnak jóval 

több mint felében.) A résztvevők egy része számára primer élmény volt maga az 

interjú-készítés: eddigi munkájukban ezzel nem találkoztak, és valódi élmény 

volt számukra megtapasztalni, hogy – megfelelő odafigyelés esetén – idegen 

emberek is milyen gyorsan és könnyen megnyílnak. Volt, aki elmondta – az esti 

élmény-megbeszélésen –, hogy nagyon félt tőle, hogy „valami rossz” fog történ-

ni akkor, ha ismeretlenül beállít valahová és kérdezgetni kezd, de a második-

harmadik alkalomra már ráérzett, hogy ha az alany a tényleges érdeklődést meg-

érzi, akkor nincs tovább gond a kommunikációval. A megfigyelések dolga (ld. a 

módszerhez az 1. sz. Melléklet) már nem ilyen egyértelmű. Az a megoldás, hogy 

maga az interjú készítője végezze a megfigyelést is, értelemszerűen oda vezetett, 

hogy az esetek jelentős részében a hangsúly a beszélgetésre tevődött, a megfi-

gyelésre kevesebb energia jutott, így nyilván az ezzel megszerezhető informáci-

ók is a lehetségesnél szegényesebbek. Néhány korábbi táborban tudtunk úgy 

dolgozni, hogy a résztvevők párban végezték a munkát, egyikük készítette a 

(verbális anyagot, az) interjút, a másikuk pedig csak az előírt szempontok sze-
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rinti megfigyelést végezte. Így lényegesen több ilyen jellegű információhoz ju-

tottunk; a tanulság az, hogy amennyire csak lehetséges, ezt a módot – a párban 

való munkát – kell alkalmaznunk.   

 Végül az első számú célkitűzésről („…lehetőséget biztosítson a résztve-

vőknek egy valamekkora valóságszelet élményszintű megismerésére,”). Úgy lá-

tom, ez lényegében megvalósult, bár némiképp másképp, más tartalommal, mint 

az előző táborokban. Mi a különbség? 

 Az előző táborok (az egy Orosházát kivéve) falvakban, mégpedig, MET 

iskolák falvairól lévén szó, eléggé magától értetődően hátrányos helyzetű térsé-

gek, gyakran még azon belül is plusz hátrányos helyzetű falvaiban dolgoztunk. 

Amelyekben az ott élő emberek többsége az „egyharmados Magyarország” alsó 

harmadába, a szegények közé tartozott. És természetesen ezekben a falvakban 

nem elhanyagolható arányban éltek-élnek „halmozottan hátrányos helyzetben”; 

ne szépítsük, mélyszegénységben, ember-alatti nyomorban élők is. A tűbor 

munkarendje – tudatosan, megtervezetten – olyan volt, hogy kvázi „véletlensze-

rűen” (tehát hogy a résztvevő hallgató ne érezze befolyásoltnak magát) ilyen 

családokkal is kellett találkozniuk. És ez elég sokak számára, mondhatni a több-

ség számára, akik – ne feledjük, főiskolai hallgatókról van szó! – sokkoló él-

ményt jelentett. Olyan („ember-alatti”) élethelyzetekkel találkoztak, amilyennel 

(sokan elmondták az „élmény feldolgozó” esti beszélgetéseken) még gyakorló 

szociális munkásként sem találkoztak. (Egy korábbi tábor esti beszélgetéséből 

idézek: „Láttam nemrég a tévében egy dokumentumfilmet cigány putrikról. 

Nem hittem el, azt mondtam, ezek manipulált felvételek, efféle. Ma a saját sze-

memmel láttam…. Mostantól kezdve másként nézem a világot…”) 

 A szegedi táborban ilyen élmények nem voltak.  (Ld. ehhez a gyerekek 

lakás- és élet-körülményei.) De voltak másfajta élmények, rá kellett látniuk egy 

másik, a saját mindennapi életüktől eltérő világra. Egy olyan világra, amelynek 

egy, a mindennapokat befolyásoló-meghatározó eleme az, hogy a gyerek nem 

olyan, mint a többi, egy kicsit (vagy erősebben) más, mint a megszokott, mint 

amit a szülő a saját hozott mintából ismer. És a szülőnek – a családnak – ezt a 

másságot, ezt a különbözőséget kell tudomásul venni, feldolgozni, kezelni. Az 

interjúkészítő (megfigyelő) hallgatónak (tábori résztvevőnek) ennek a „másság-

tudomásulvételnek-kezelésnek” a változatait kellett élményszinten megismerni, 

mert természetesen ahhoz, hogy megértse az interjúban elhangzottakat, valami-

lyen szinten (az empátia valamilyen szintjén) át kell érezni azokat.  Vagyis itt is 

megtörténhetett „…valamekkora valóságszelet élményszintű megismerése…”, 

csak épp egy egészen másfajta „valóságszeleté”. Ahol azonban – és ez is nagyon 

fontos! – olyan forma (olyan tartalmú) sokkhatás, mint a falvakban nem érhette 

a résztvevőket, hiszen az a „másfajta valóság”, amivel itt találkoztak, önmagá-

ban véve egy konszolidált, relatíve kellemes, és (ahogyan a szülők döntő több-

sége viszonyult gyereke másságához) „lélekmelengető” viszonyrenddel találkoz-

tak. Az „élményszerző” célkitűzés tehát teljesült; ámbár szerzőnek, mint társa-

dalom-megismerési folyamatokért magát valamennyire felelősnek érző állam-
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polgárként hasznosabbnak látszanak az olyan élmények, amelyek arról szólnak, 

hogy hol és mennyire van szükség a szociális munkára. ------ Ez azonban már 

messze a szegedi szociotábor dolgain túlvezető kérdés.  
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1.sz. Melléklet 

 

Az esetleírás (a résztvevőknek kiadott módszertani anyag) 

Megjegyzés. Az itt következő az eddigi szociotáborokban még 

nem használt módszer, a szegedi „terep” sajátosságainak  

figyelembe vételével állítottam össze. Ebben az értelemben  

kísérletnek számít. Tehát minden előzetes és utólagos vélemény 

fontos lehet; valamilyen formában – írásban, szóban,  

négyszemközt vagy nyilvánosan, mindegy – tudassátok.  

 

Általános kérdések 

 A (kutató)munka alanyai (akiket megkeresünk, akiktől az információkat meg akarjuk 

kapni) az ebbe az iskolába járó gyerekek és családjaik.  

 Módszertani közbevetés. A „teljes sokaság” az összes ide járó gyerek és családjaik. A 

 megkérdezettek kiválasztása úgy történt, hogy minden gyerek szülei kaptak egy rövid 

 tájékoztató levelet, amelyben azt kértük, hogy jelezzék, ki az, aki vállalja ezt a beszél-

 getést. Ily módon ez természetesen nem reprezentatív minta, de egyéb előnyei (bizton-

 ságos megtalálhatóság adott időkereten belül, eleve adott válaszolási hajlandóság) 

 miatt, valamint azért is, mert az egész munka – módszertani szempontból – probléma

 feltáró vizsgálatnak tekintendő, ezt vállalni lehet. 

  

Tartalmilag: az alapkérdés az, hogy milyen a család (és azon belül természetesen kitüntetet-

ten a gyerek) viszonya az iskolához. Ehhez nyilván hozzá tartozik az is, hogy információt 

gyűjtsünk magáról a családról, annak körülményeiről, belső működéséről is, ezek azonban fő 

célkitűzésünkhöz képest csak magyarázó jellegű változók, ezért csak korlátozott mértékben – 

lehetőség szerint célzottan, az alapkérdésre való vonatkoztatásban – érdekesek számunkra az 

erre irányuló információk. Ennek megfelelően az alapmódszer a családok (gyerekek) felkere-

sése; amennyire lehetséges (erre kell törekedni) otthonukban. Terveink szerint ezt a munkát 

párban végzitek: egy-egy családot ketten néznek meg. (A pár tagjai közötti munkamegosztás-

ról és a közös munkáról később, a munkamenet részletesebb leírása után lesz szó.) 

 A munka első – nyersanyag-szintű – eredményei az esetleírások lesznek, amelyek egy-

egy családra vonatkozóan foglalják össze az információkat. Optimális esetben az esetleírások 

önállóan is érvényes, ilyenként való elemzést is lehetősé tevő dokumentumok lehetnek, mi 

azonban az alapkérdésnek megfelelő tematikus megbontás (az esteleírásokból egyes témákra 

vonatkozó információk kiemelése) szerinti elemzésben tervezzük felhasználni az anyagot. 

(Ennek a szempontnak a rögzítése itt azért fontos, mert valamilyen mértékben nyilván befo-

lyásolja a kérdezést is, de mindenképpen az adatok rögzítését, a leírást.) 

 Itt csak a teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy az esetleírás mellett más módszert is 

 tervezünk: az iskola pedagógusaival készített interjúk, az iskola pedagógiai dokumen-

 tumainak elemzése; ezek dolgaira jelen anyagban nem térek ki.  

 Az esetleírások három információ-gyűjtő technikával (adatfelvételi módszerrel) nyert 

adatokból épülnek fel. Ezek: 1. a családdal (szülővel, szülőkkel) készített (családi jellegű) 

interjú, 2. a gyerekkel készített (egyéni) interjú, 3. megfigyelés egyrészt a családi élet tárgyi 

kereteiről, másrészt a családi viszonyok nonverbális jelzéseiről. A továbbiakban ezt a hármat 

nézzük meg részletesebben.  

 

1. Családi interjú (néhány általánosabb megjegyzéssel) 

 (Interjú-vázlat; témakörök) 

Nagyon fontos! (Megjegyzések az interjúról és rögzítéséről) 
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Ez NEM kérdőív, hanem egy TEMATIKUS INTERJÚ témakörei. Vagyis azt tartalmaz-

za, hogy miféle (miről szóló) INFORMÁCIÓKAT szeretnénk megszerezni. A SOR-

REND sem kötött, ahogy a beszélgetés alakul. (Ez persze nehezebb, mert fejben kell tar-

tani, miről volt már szó, mit kell még megtudni; ez elég nagy koncentrációt igényel, bí-

zunk bennetek.) Az interjú LEÍRÁSAKOR sem végezzük el a témák „összefésülését”: az 

interjú elhangzásának, „saját logikájának” megőrzése-érzékeltetése a cél. (A tematikus 

„szétszálazás” az elemzés dolga lesz.)  

 

Az interjú jellege tehát: tematikus interjú. 

A leírás „fejlécében” rögzítendő adatok:  

- az alany neve és címe (tekintettel arra, hogy az alanyok előzetesen je-

lezték részvételi hajlandóságukat, ezeknek a feltüntetése adatvédelmi 

szempontból nem probléma) 

- az interjú időpontja (dátum, óra) és időtartama (perc) 

- az interjú készítőjének neve (ha „párban” dolgoztak, természetesen 

mindkettőjüké) 

- nagyon fontosak lehetnek az interjú körülményeire, hangulatára (szí-

vesen vagy tartózkodóan fogadtak, vendégnek vagy hivatalos szerv-

nek tekintettek, stb.) vonatkozó megjegyzések (ld. még 3. Megfigye-

lés) 

-  

1. Rögzítendő adatok (adatszerűségek): 

1.1. Nem megkérdezéssel, hanem részben előzetesen megkapott adatok alapján, 

részben „megfigyeléssel” (ránézéssel) megszerzett információk: 

- az interjú alany neme (férfi, nő) 

- életkora (fiatal, középkorú, idős; esetleg pontosabb megjelölés) 

- megjelenése (öltözködés-mód, magatartás-jellemzők, stb.) 

1.2. Megkérdezéssel: 

- családösszetétel (hányan élnek együtt, milyen „jogcímen” – szülő, gyerek, 

nagyszülő, más – az együtt élők életkora; van-e már felnőtt gyerek, és ha 

igen, hol él; különösen fontos, hogy az ebbe az iskolába járó gyereknek 

van-e testvére 

- a családban együtt élők (különösen a szülők) iskolai végzettsége, szakkép-

zettsége, foglalkozása, munkaviszonya,  

- jövedelmek (miből van jövedelmük, jövedelmi helyzetüket az átlagoshoz 

viszonyítva milyennek ítélik, szerintük az elmúlt években jövedelmi hely-

zetük változott-e) 

- mezőgazdasági termelés: (ha van) a házhoz tartozó kerttel, udvarral mi 

van? Termelnek-e? Ha igen, mit, mennyit. Házkörüli állattartás? Van-e 

földjük? Mekkora, mit termelnek rajta?  

- milyen messze laknak az iskolától, hogyan közlekedik a gyerek 

- rokoni-szomszédsági kapcsolatok: vannak-e, milyen jelentőségűek a csa-

lád számára 

- közös (családi) programok 

2. Tematikus elemek: 

2.1. Az iskoláról 

- Tudja-e, hogy MET fenntartású? (Ha igen, mit jelent ez?) 

- Tudja-e, hogy mi a sajátossága? (SNI-is gyerekek)  

- Szerinte miben különbözik egy átlagos iskolától? 
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- Van-e jelentősége annak, hogy egyházi fenntartású? (Van-e vallási-

hitéleti „követelmény”, elvárás-e a vallásosság?) 

- Szerinte a városon belül, más iskolákkal összehasonlítva, milyen az iskola 

megítélése  
2.2. A gyerek az iskolában  

- Hogyan került a gyerek ebbe az iskolába? (Előző iskolai „pályafutás” – 

ha van ilyen –, hogyan szereztek tudomást erről az iskoláról, milyen „eljá-

rás” kellett) 

- Milyen pozitívumokat (negatívumokat) hozott az ide kerülés? 
- A gyerek érzelmi viszonya az iskolához. (Ahogy a szülő látja; szeret ide 

járni, jobban mint máshova, stb.) 

- Vélemény az iskoláról, tanárokról (Jobb, rosszabb, és miben más isko-

láknál)  

- Vannak-e olyan tervek, elképzelések a gyerek jövőjéről, amik kapcso-

latban vannak az iskolával? 

-  

2.3.  Család – iskola kapcsolata 

- Mennyire – és milyen formában – tud az iskola kapcsolatot tartani a 

családdal? (Írásban vagy személyesen, ha az utóbbi, a tanár megy ki a csa-

ládhoz, vagy „behívják” a szülőt, vagy rendszere van annak, hogy a szülő 

bemehet az iskolába.) 

- A család (az interjú alany) mennyire tartja fontosnak a kapcsolatot? A 

jelenlegi szinten változtatna-e? 
-  

2.4. Egyéb vélemények az iskoláról (vagy bármi másról) 

 

2.Interjú a gyerekkel 
 Az 1, elemnél (családi interjú) leírt általános megjegyzések természete-

sen itt is érvényesek. Tehát ez is jellege szerint tematikus interjú. A leírás „fejlécében” rögzí-

tendő adat az alany neve (olyan módon, hogy kötni lehessen a szülőkhöz és az iskolából ka-

pott névsorhoz).  

 Azonban nagyon hangsúlyosan hozzá kell tenni, hogy a gyerekekkel ké-

szített interjú sajátos „műfaj”.A gyerek – közhely – érzékenyebb, ezt figyelembe kell venni. 

És a „határok”: a „titok”, az énvédelem, a téma „kínosságénak” határai alkalmasint egészen 

máshol húzódnak, mint a felnőtté. a saját határait kell tiszteletben tartanunk; amiről nem akar, 

arról nem beszél.  

 A gyerektől várt alapvető információk, tehát az interjú alapvetően fontos 

témakörei:  

- mit tud a gyerek az iskola sajátosságáról? 

- az idekerülésről (saját verziója)  

- (ha volt) megelőző (más iskolákban) „iskolai karrierje”, erről alkotott saját 

véleménye 

- szerinte jó-e itt az oktatás színvonala; ezen belül vélemény a tanárokról is 

- érzelmi viszony az iskolához; szeret-e ide járni, miért igen, miért nem 

- baráti kapcsolatok: vannak-e barátai, hányan, iskolából vagy máshonnan 

ered a barátság, mennyi időt tölt barátaival, mivel tölték az időt; hobby, 

szabadidő eltöltésmód 

- (nagyobbaknál) esetleges szerelmek, párkapcsolatok (NB! Ezt csak nagyon 

óvatosan szabad tudakolni, gyakran nagyon „titkos” dolog!) 

- családi kapcsolatok ezen belül fontos, ha van, a testvérekhez való viszony 
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- (nagyobbaknál) tervek, életcélok; ezeknek van-e köze az iskolához 

  

3. Megfigyelés 

 Ezek tehát nem megkérdezendő dolgok, a családot meglátogatók „ránézésre” állapítják 

meg; ez a „ránézés” azonban tudatos, szisztematikus kell legyen, iránymutatónak tekintve az 

alábbiakat, és lehetőség szerint a helyszínen, „menet közben” rögzítsük a fontos információ-

kat. Ha a helyszíni rögzítés nem megy, akkor a rögzítést (a releváns információk írásba fogla-

lását) mindenképpen még aznap, az interjú (családdal való találkozás) lezárulta után a lehető 

legrövidebb időn belül meg kell ejteni. (Amíg még frissek az emlékek.) 

 A megfigyelés fő témakörei: 

 3.1 Objektív tényezők 

- lakásnagyság (szobaszám, egyéb helyiségek) 

- a ház (lakás) állapota (Különlegesen rendezett, átlagos, elhanyagolt; lehe-

tőleg finomabb, tartalmi megjelölések.) 

- a ház berendezése (rendezettség, bútorzat állapota, stb.) 

- amennyiben önálló („családi”) ház, az udvar (kert) állapota, használata 

          3,2, Benyomások 

- az interjú körülményei (hol készült, voltak-e ott mások, benyomás a han-

gulatról) 

- benyomás a családi légkörről; családtagok egymás közötti – verbális és 

nonverbális – interakciói 

- benyomás a környékről (a lakás, ház környékéről)  

           3.3.Kérdezők (megfigyelők) viszonya az alanyhoz 

  - fogadtatás 

  - bizalom-szint; menet közben változott-e 

  - a kérdező hogy érezte magát a szituációban 

 

Munkamód (ahogyan dolgozunk) és az adatok rögzítése.  

 A munkamegosztás: a pár egyik tagja – egymás közötti megállapodás szerint; ebbe 

nem szólunk bele – készíti a családi interjút, másikuk a gyerekkel.(Természetesen, ha úgy 

gondolják, másik családnál cserélhetnek is.) A megfigyelést mindketten végzik.  

 Az adatok rögzítésekor – a leírás során; ami, csak hangsúlyozom itt is, még aznap 

vagy a következő napon történik, mindenképpen a következő interjú előtt – mindkét tag leírja 

a maga interjúját, ezt megmutatja a másiknak, aki, ha a saját interjúja vagy a megfigyelés 

alapján kiegészítést tart szükségesnek, jelzi. Bizonyos mértékig tehát már ez is közös munka.  

 A megfigyelés eredményeit „összerakják”, közösen fogalmaznak meg egységes meg-

figyelési jegyzőkönyvet. (Ahol a „jegyzőkönyv” fogalom nem valami bürökratikus dolog, 

hanem a szociológiai-pszichológiai kutatásban egy olyan leírásnak a megnevezése, amelyik 

lehető pontos, tárgyszerű, nem tartalmaz értékelést-megítélést.) Az elkészült esetleírásnak 

tehát a leírt elemeket (a két interjú-leírás és a megfigyelési jegyzőkönyv) kell tartalmazni, a 

páros – vagy valamelyik tagja – ha tud és akar – hozzátehet egy 4. részt is, amiben az eset 

egészéről mondja el azt, amit fontosnak tűnik.  

 Az így elkészült esetleírásokat mindjárt bemásoljuk a közös „SZEGED esetleírások 

helyben” nevű file-ba, egyúttal sorszámot is adunk neki. (A file-ban már ott lévők után követ-

kező szám.)  

 (Csak jelzem itt, hogy az így elkészült esetleírás-gyűjtemény, mint nyersanyag, a 

résztvevők számára – de első lépésben csak nekik! – közkincs, szakmai célra szabadon hasz-

nálható. Minimális szerkesztés – tipográfiai egységesítés, stb. – után mindenkinek el fogjuk 

küldeni.) 
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2. sz. Melléklet 

Interjú-leírások 

 

Családi interjúk 
1. interjú 

Interjú 3 gyermekes családdal Szatymaz településen Szegedtől 60 km-re 

Interjút készítették: Nótári Ilona, Gyuris Ibolya, Farkas Katalin 

32 éves anyuka, 28 éves apuka, 3 gyermek, Béci (10 év) Dominik (7 év) Balázs (4é) 

10 éve házasok.  

Körülmények: Hatalmas családi ház alsó szintjén él a család 200 nm-en. A házhoz tartozik 

rendezett kert is. A felső szinten az édesapa szülei élnek. A házrész ahol élnek nem teljesen 

tűnt kihasználtnak, gyakorlatilag 3 helyiségre leszűkítve élik az életüket. a nappalit, a konyhát 

és egy szobát használnak. A lakásban láthatóan rendetlenség volt. Édesapa egy közeli raktár 

vezetője, édesanya otthon van a gyermekekkel. Megélhetésükre nem panaszkodnak, úgy fo-

galmaztak, teljesen jól el vannak. 

A legnagyobb gyermeknél 4 évesen állapították meg az autizmust, a középső gyermeknél már 

Budapesten diagnosztizálták ugyanezt a betegséget. 

A körzetes iskola nem tudta kezelni a gyermekek állapotát, így került szóba a Szegeden lévő 

Wesley iskola. Ladányi Lili ajánlotta nekik. 

Azóta kiderült mind három gyermekük érintettek az autizmussal és mindegyik a Wesleybe jár. 

A két kisebb gyermek óvodás. 

Az édesanya elmesélte, hogy már egészen kisded korában észlelte a gyermekeknél a rendelle-

nességeket. ami, abban mutatkozott, hogy a fejlődési fázisok egészen eltértek a normálistól. 

Volt, hogy valamelyik gyermek kihagyva a csúszást 6 és fél hónaposan felállt. Vagy, hogy 

karácsonyra le szerettet volna teríteni egy új szőnyeget és a legnagyobb gyermek ezen annyira 

kiakadt, hogy órákig tartó hiszti és toporzékolás lett belőle. Volt olyan eset is, hogy nem tud-

tak kivitelezni egy bevásárlást őrjöngés. nélkül és kék-zöld lábbal jön ki a gyermek a boltból, 

mert leveri a bevásárlókosárban. 

A védőnő ajánlására kapcsolatba kerültek a budapesti Autista alapítvánnyal. Ahol megvizs-

gálták a többi gyermeket is. Végül kiderült, hogy mindhárom gyermek érintett az autizmus 

valamilyen spektrumával. 

Elmesélte még anyuka, hogy a legnehezebb helyzet az volt, amikor a harmadik gyermeknél is 

diagnosztizálták a betegséget. Sejtette, hogy így lesz, mert a legnehezebb és a legérintetettebb 

gyermeke a legkiseb, de mégis bízott benne, hogy legalább az egyiknél azt mondják, hogy 

minden rendben van. 

Kérdésünkre elmondták, hogy nincs jó kapcsolatuk a családdal, nem segítenek nekik a nagy-

szülők. Főleg az édesanyával rossz a kapcsolatuk. Nem foglalkoznak a gyerekkel sem.  Ezt 

édesanya nagyon nehezen éli meg. ennél a pontnál nagyon elérzékenyült és elsírta magát. Et-

től függetlenül viszont próbálnak a hasonló helyzetben lévő szülőkkel jó kapcsolatot ápolni. 

viszonylag széleskörű kapcsolati háló veszi őket körül.  Édesapa is kiveszi a szerepét a gyere-

kek gondozásából. délutánonként munka után ő játszik a gyerekekkel. Terveikben van, hogy 

szeptembertől édesanya is dolgozni fog, otthoni lábápolást fog végezni. 

Rendkívül hálásak a Wesley-ért. Itt találták meg a megoldásokat a problémájukra.  Balázs 

osztályfőnökét említették, hogy milyen pikk-pakk berakta a gyermeket az osztályközösségbe, 

és, hogy mennyire mély kapcsolatot alakított ki a Balázzsal, aki most kicsit szorong, mert 

ötödiktől nem ő lesz az osztályfőnöke a gyermeknek. Soha semmi gondjuk nem volt. Maxi-

málisan elégedett a tanárok, fejlesztőpedagógusok munkájával. Külön kiemelte, hogy nemrég 

észletek a nagyfiúnál egy kis teljesítményszorongást, ami miatt szeptembertől küldik a taná-

rok a gyermeket az iskola pszichológushoz.  A gyermekek is jól érzik magukat az intézmény-
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ben. Vannak barátaik, örömmel szívesen mennek az intézménybe. Már most tudják, hogy itt 

fogják érettségiztetni őket. Beszélgettünk a gyerekekkel is. Közlékenyek voltak. Elmesélték a 

barátaik nevét, a kedvenc tantárgyukat. Balázs a legnagyobb fiú például azt mondta, hogy a 

matematikát szereti a legjobban, mert azt kisújból kirázza. 

A legkisebb 1 éve jár óvodába. Ma kellet menniük felülvizsgáltra a gaszroenterológiára, ahol 

elképedve dicsérte az orvos a gyermeket, hogy tavaly óta mennyit és milyen mértékben fejlő-

dött a gyermek. 

Látja, hogy a gyermekei mind a teljesítményben, mint a lelki állapotukban gazdagabban jön-

nek haza. őszintén, mindennap mesélik az élményeiket. 

Hatalmasnak áldásnak tarja az iskolát, maximális bizalmuk van az intézmény felé. 

Rendkívül sajnálja, ha bármilyen módon támadja az iskolát, mert úgy érzi, ember feletti mun-

kát végeznek itt, és külön kitért arra is, hogy nagyon hálás Iványi Gábornak, hogy ilyen in-

tézményeket üzemeltet, és csak azt kívánhatja, hogy terjeszkedjenek, és legyen még sok he-

lyen, mások számára is elérhető távolságban ugyanilyen iskola.  

Nekik elengedhetetlen az intézmény a család normál működéséhez. 

 

 

2.Interjú 

 

Interjúalany: Siskó Sándor: ápolt külsejű, középkorú férfi 

Gyermek: Siskó Ambrus: tizenegy éves, egyedi nevelési igényű, autisztikus 

Cím: Tiszaszaiget, Kolozsvári utca 40. 

Időpont: 2021.08.11. 15:00-15:17 

Időtartam: 17 perc 

Interjú hangulata: kezdetben formálisabb, majd informálisabb 

Interjút készítette: Kőnig Ármin 

Interjú 

Az interjúalany házasságban él egy családi házban Tiszaszigeten. Négy gyereke van, közülük 

a legkisebb Ambrus, aki autisztikus, egyedi nevelési igényű és a negyedik osztályt kezdi. A 

másik három gyerek nagykorú, közülük a legfiatalabb (húsz éves) él még a szülőkkel. Az apa 

szerint Ambrus figyelemzavaros, enyhén diszlexiás, és kevert fejlődési rendellenességgel ren-

delkezik. Ezeket a szakmai dolgokat bizonytalanul fogalmazta meg, a szakkifejezésekkel nem 

volt annyira tisztában, de a gyereket jól tudta jellemezni, akinek szerinte az írás és olvasás 

okoz főleg nehézséget. 

Ambrus normál óvodába járt, amit a szülők az apa elmondása szerint meg is bántak, mert nem 

foglalkoztak vele ott megfelelően. Logopédushoz óvodás kora óta hordták, aminek köszönhe-

tően a beszédhibája teljesen megszűnt. A gyereknek meg kellett ismételnie az első osztályt, 

amiért a szülő a tanítót okolja, aki az elmondása szerint csak év végén szólt nekik a kisfiú 

lemaradásáról, és nem foglalkozott vele, nem tanította. Az ismétlés oka az volt, hogy az apa 

szerint problémás és kevésbé problémás csoportból Ambrust a kevésbé problémásba sorolták 

a papírjai alapján, ahol lemaradt a többiektől. Év közben a tanító kérésére újra kivizsgáltatták 

a kisfiút, azonban a korábbival azonos eredményeket kaptak, ami alapján nem lehetett őt át-

tenni a másik csoportba. A szülők ezt az esetet nagy sérelemnek tekintik, az apa kifejezetten 

hangsúlyozta, hogy ezt Ambrus kudarcként élte meg, mivel már nagyon jól beilleszkedett a 

közösségbe, óvodás kori zárkózottságához viszonyítva teljesen megnyílt. A másik osztályba 

való nehéz beilleszkedés után az apa szerint Ambrus már nem menne vissza az előző osztá-

lyába, jól érzi magát a közösségben. Ennek az osztálynak az az előnye a szülő szerint, hogy 

hasonló problémájú gyerekek járnak ide, illetve kevesebben vannak, mint az előzőben. 

Az iskoláról a szülők egyik ismerősüktől értesültek, akinek az autista gyereke már óvoda óta 

az intézménybe járt. A rajta látott „hatalmas fejlődés” miatt hozták ide Ambrust. Az apa sze-
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rint Ambrus nagyot fejlődött az iskolában, összességében meg van elégedve az intézménnyel, 

összességében a tanítókról is pozitív a véleménye, azt azonban megjegyezte, hogy az évismét-

léses probléma óta jobban figyelnek a gyerek tanulmányaira, fejlődésére.  

Az apa kereszténynek tartja magát, de nem vallásosnak. Az iskola egyházi finanszírozottságá-

val nem volt problémája, annak elmondása szerint örül, hogy nem erőltetnek rá a gyerekére 

egy olyan világképet, amivel nem ért egyet. 

Az apa megjegyezte még, hogy az első évhez képest nagyon meglátszik az iskola működésén 

a forráselvonás, például nincs annyi program, szakkör. 

Megfigyelések: 

Az alany az interjú kezdetén láthatóan feszengett, nem szívesen beszélt magától, több kérdést 

kellett neki feltenni. Az interjú vége felé feloldódott, többet beszélt és kérdezett is a kutatás-

ról. A hozzáállása alapvetően barátságos és udvarias volt, de végig látszott rajta, hogy a 

szakmai témákkal kapcsolatban bizonytalan, többször meg is fogalmazta, hogy nem szakem-

berként nyilatkozik.  

A tanítóval való évismétlési konfliktusról a véleménye az interjú során változott. Az első em-

lítésnél dühösen mesélte a történetet, a tanítót okolta, az interjú vége felé azonban megváltoz-

tatta a véleményét, a tanítót jó szakemberként jellemezte, és arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy az eset részben az ő figyelmetlenségükből adódott. 

 

 

3. Interjú 

1.Interjú 

interjú alanyok:  

Takács Sándorné: középkorú nő, jólöltözött, ápolt külsejű 

Árvai Doloresz: fiatal nő, jólöltözött, ápolt külsejű 

lakhely: Csanádi utca 10. 

interjú helyszíne: Otrovszky utca 1/B 

időpont: 2021.08.11. 10:00-10:22 

időtartam: 22 perc 

interjú hangulata: inkább hivatalos, de nem feszült hangulat 

Interjút készítette: Kőnig Ármin, Erdődi Adrienn 

Interjú 

Családi háttér 

Doloreszt tizennyolc éves koráig a nagymama nevelte, ő volt a gyámja. Takács Sándorné 

Doloresz elhunyt édesanyjának a testvére, ő tartja a kapcsolatot az iskolával, Doloresz anyjá-

nak tekinti magát. Doloresz már nincs gyámság alatt, mert elmúlt tizennyolc éves. A lány 

édesapja nem vállalta a gyereket, nem fizet gyerektartást, de nem mondott le a szülői jogáról. 

Doloresz hivatalosan a nagymamánál lakik, de közel vannak a nagynénjéhez, akinek a család-

jánál sok időt tölt. A család sokat jár össze, gyakran tartanak családi rendezvényeket. 

Doloresz nagynénjét anyának szólítja. Takács Sándornének van férje és két saját gyereke, a 

nagyobbik fia Pesten lakik, tizennynolc éves elmúlt, a kisebbik lánya még tanul, tizenhét éves. 

Doloresz elmondása szerint az unokatestvéreivel jól kijön, testvérnek tekinti őket. Doloresz a 

nagymamájával egy kis lakásban él, van saját szobája. Anyagi helyzetüket a nagynéni úgy 

jellemezte, hogy nem élnek nagy lábon, de normálisan meg tudnak élni. 

Iskola 

Doloresz úgy fogalmazta meg, hogy bántották az előző iskolákban, ahova járt, ezért kellett ide 

jönnie, ahol jól érzi magát. A nagynéni szerint Doloresznek már fiatalkorában is voltak prob-

lémái az elhanyagolt terhesség után (édesanyja alkoholista volt). Doloreszt pár hónapos kora 

után emelték ki a családból a nagynéni kérésére, akinek a családjánál van hathónapos kora 

óta. Doloresz nagynénje testnevelés szakos pedagógus, az ő forszírozására vizsgáltatták ki a 
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lányt, aminek következtében fölmentést kapott matematikából. A nagynéni szerint Doloreszt a 

testnevelés tagozatos iskolában, ahova járt vékony termete és zárkózottsága miatt kiközösítet-

ték, ami ellen a tanítók nem léptek fel. Doloreszt a nagynéni nem rossz tanulóként jellemzi. 

Elmondása szerint négyes körül volt mindig is az átlaga. A nagynéni szerint Dolli lelkiismere-

tes, szorgalmas tanuló, a tanulást sokszor túlzásba viszi szerinte ez már betegesnek mondható. 

Ebben a nagymamával nem értenek egyet, aki sokat tanul a lánnyal. Doloresz a tanulást 

stresszként éli meg, elmondása szerint kicsit szeret tanulni, a gimnáziumi tananyagot nehéz-

nek találja, különösen a történelmet, amiből már nem a mozaikos tankönyvet használják. 

Doloresz rendőr szeretett volna lenni, amiben nem értettek egyet a nagynénjével, aki azt akar-

ta, hogy cukrásznak tanuljon. Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy mégis engednek a 

gyerek akaratának, így rendész szakra ment. A nagynéni negatívan nyilatkozott az iskoláról. 

Problémának tartotta, hogy elmondása szerint „tele az etnikummal, akik hozzák azt a fajta 

viselkedést, meg kultúrát, amit élnek”. Doloresz itt is a perifériára került, a nagynéni szerint 

azért, mert tanult, és rendezett volt. Az iskolába csak kísérettel engedték el, és mindig hozták, 

problémák miatt többször be is kellett menniük. Úgy fogalmazott, hogy féltette Dollit attól, 

hogy „egy cigánylány megkéseli, mert tanult az órára, vagy jobban teljesített testnevelésből”. 

Ezeket a problémákat megelégelve a nagynéni nem engedte, hogy Doloresz ebbe az iskolába 

járjon. Ő már ismerte a Wesleyt, pozitív dolgokat hallott róla, ezért ide akarta hozni. Ezzel a 

nagymama nem értett egyet, ő az iskolát „gyogyós” iskolának tartotta. A nagynéni felvette a 

kapcsolatot az iskoláva, így Doloresz a kilencedikat már itt kezdte. Dolli saját elmondása sze-

rint be tudott illleszkedni, az osztálytáraival jól kijön, vannak barátai. A nagynéni szerint ezek 

nem olyan szoros barátságok, de nyáron azért szokott pár osztálytársával találkozni. Doloresz 

a tanárokat segítőkészként jellemezte, akik segítik a továbbtanulásban is. Doloresz elvégezte a 

dajkaképzőt nagynénje bátorítására, de nincsenek konkrét tervei a jövőjével kapcsolatban, 

jelenleg a pályaválasztás nehézségeivel küzd. A nagynéni szerint nekik nem az a fontos, hogy 

Dolli jól tanuljon, vagy leérettségizzen, már azt is nagy lépésnek tartják, hogy itt elfogadják, 

segítenek neki és jól érzi magát. 

Kérdezői megfigyelések 

Interjúztatókként azt éreztük, hogy Doloresz nagynénje nagyon domináns személyiség, ő ve-

zeti a családot. Az iskoláról nagyon pozitív véleménye volt, amit az interjú végén lezárás 

képpen még egyszer összefoglalt. Az interjút az iskola felé egyfajta köszönetnyilvánításnak 

tekintette. Doloreszen látszott, hogy kissé ideges volt az interjú alatt, ennek ellenére barátsá-

gosan viselkedett, és szívesen válaszolt a kérdéseinkre A válaszai erősen előre megformáltnak 

tűntek, látszott, hogy nagynénje narratíváját követi. A nagynéni nonverbálisan jelezte, hogy 

pedagógus lévén nem akar a pedagógusokról negatívan nyilatkozni, ezért ebbe a témába nem 

is mentünk bele. 

  

 

4. Interjú 

Szeged interjú Zsarnai Imre 

1. interjú 

Láng Erika 6729, Szeged Adai u. 16. 

Gyermeke: Fejes Nándor 

Interjú időtartama: 50 perc (9:50-10:40) 

 

Esetleírás: L. Erika és gyermeke, F. Nándor megjelentek a megbeszélt időpontban az Wesley 

Iskola épületébe. Nagyon nyitottnak és kedvesnek tűnt Erika már a telefonban is, amikor 

egyeztettük az időpontot, ez a benyomás nem változott meg. 

Ápolt külsővel, igényességgel jelentek meg az interjún. Az édesanya, 40-es évei körül járhat, 

míg Nándorról kiderült konkrétan, hogy 13 éves és a 14. életévét tölti hamarosan. 
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A beszélgetés kezdetén, hogy oldjam az esetleges ”ismeretlen” hangulatot, néhány szóban 

bemutatkoztam és elmondtam emlékeztetés gyanánt, hogy miért is vagyunk itt az interjún, 

milyen kutatást végzünk. Továbbá megerősítettem mindkettőjüket arról, hogy bizalmasan 

kezeljük az információkat, így amit elmondanak, az semmilyen körülmények között negatívan 

nem fog visszahatni, bátran legyenek nyíltak, de csak addig, amíg lelkiismeretük jó szívvel 

engedi. 

A családösszetétel: 4-en élnek egy lakásban: Erika (anya), élettárs, Nándi (fiúgyermek), és 

még egy lány, aki Erika előző házasságából született. 

Erika gyógypedagógusként dolgozik, az élettársának a munkája nem derült ki. 

Jövedelmi szinten jól élnek, Erika megfogalmazása szerint: 

- ,,Hála Istennek nem panaszkodhatunk, persze mindig lehetne jobb, de a számlákat 

mindig kitudjuk fizetni és nincsenek anyagi problémáink.” 

A kezdetekről beszélgettünk: 

Erika már Nándi óvodás korában észrevette, hogy sokkal introvertáltabb, másképp viselkedik, 

mint a korabeli társai, nehézségek merültek fel. Ezzel először az óvoda nem foglalkozott kü-

lönösebbképpen, de idő elteltével ők is tapasztalták a problémákat, ami elsősorban viselke-

désben jelent meg. 

Az óvoda így jelentette, hogy pszichológushoz kellene menni Nándorral, így elkerültek egy 

szakértőkhöz álló bizottsághoz, akik BTM-et állapítottak meg. 

Ennek eredményeképp hetente 1x pszichológushoz járt Nándor, valamint TSMT tornára, aho-

vá a nagyi segített eljutni sokszor. 

Az iskolai élet kezdetén egy normál állami iskolában kezdte meg tanulmányait, ahol viszont a 

viselkedése miatt gyakran kizárták őt, mondván: ”neveletlensége” miatt. (Itt úgy éreztem, 

hogy diszkriminálták az előző iskolában.) 

De információt kaptak a Wesley János Ált. Isk.-ról, ahová eljöttek és az igazgatónő készsége-

sen, kedvesen fogadta őket. 

Itt feltettem azt a kérdést, hogy szerintük számít-e, hogy egyházi fenntartású az intézmény? 

Nándi itt lelkesen egyből válaszolta, hogy igen: ,,sokkal elfogadóbbak”. 

A kapcsolattartás a szülő és az intézmény között megfelelő, Erika elmondása szerint kifejezet-

ten örül a jelenlegi osztályfőnöknek és annak, hogy a pedagógusoktól valóban megkapja Nán-

di azt a fejlesztést, amire szüksége van. 

A beszélgetésből továbbá megtudtam, hogy Erikának van egy két jó kapcsolata az osztályba 

járó gyermekek szüleivel, akikkel segítik egymást, pl. ha Nándi hiányzik, a házifeladat elkéré-

sében és facebook szülői csoportjuk is van. 

Tudják, hogy ez egy másabb minőségű iskola, hiszen SNI-s vagy egyéb fogyatékossággal élő 

gyermekeket felzárkóztató intézmény, ahová általában kerékpárral érkezik a tanórákra Nán-

dor. 

N. elmondta, hogy jól érzi magát ebben az iskolában és az o.társaival, de persze vannak néha 

felmerülő nehézségek az itt lévő más osztályban lévő társaival, összecsiszolódás területén. 

(Ezt Erika is megerősítette, hogy sajnos kicsit nehezebb az itt lévő gyermekek összekovácso-

lása) 

A jövőbeli tervekről érdeklődve konkrét tervei vannak Nándinak, szeretne vegyész lenni. 

Itt Erika megjegyezte, hogy azért sajnos vannak kétségek és félelmek a jövőt illetően, hogy itt 

az iskola, szakma választás ideje. 

Arra a kérdésre, hogy van e ,,B” terve Nándinak, arra azt a választ kaptam, hogy az informati-

ka még nagyon érdekli, így másodlagos tervnek ez van zsebben. 

Összegzés: Nagyon nyitottak, válaszra készségesek voltak. Az iskoláról jó véleménnyel van-

nak, persze tapasztalják a társak közötti nehézkes elfogadást időnként, de a pedagógusok és a 

környezet igyekszik segíteni az integrációban, aminek nagyon örülnek. Vannak jövőbeli két-

ségek, de reménységgel néznek elé. 
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5. Interjú 

1.Interjú 

Interjú alanyok: Biczó Attila: 40 év körüli férfi, jólöltözött, ápolt külsejű Biczók Attila: 7 éves 

fiú (autista spektrum zavar, SNI) 

Lakhely: Lövölde út 8/A 2 kapucsengő 

Interjú helyszíne: Szeged, Otrovszky utca 1/B Wesley János Óvoda és Általános iskola 

Időpont: 2021.08.11. 13:50-14:52 

Időtartam: 22 perc 

Interjú hangulata: izgatott volt az apa, ugyanakkor magabiztos is 

Interjút készítette: Erdődi Adrienn, Kőnig Ármin 

Interjú: 

A család 5 tagú. a szülők harmonikus kapcsolatban élnek. Az édesapa Biczó Attila vállalkozó. 

Biztos jövedelemmel rendelkeznek. A szülők iskolai végzettsége az apa kommunikációjából 

ítélve felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az anya is állandó munkahelye van. A család 

Újszegeden él egy társasházban kertvárosi csendes környéken az apa elmondása szerint.  

A gyermek kiskorú Biczó Attila most kezdi meg szeptembertől az általános iskolát A Wesley 

általános iskolában. A családnak a nagyszülők segítik a hétköznapjait. Hogy a szülők el tudja-

nak menni, dolgozni. Attilára napközben a nagyszülők vigyáznak. Az Apa magabiztosan ér-

kezett az interjúra.  Elmondta, hogy Attila, aki a Wesley- be jár enyhe autista. A kommuniká-

ció ezen belül is a kifejező készséggel vannak zavarai. A rugalmas viselkedés és az  

Az apa elmondása szerint a gyermek autizmusa különösebb problémát nem jelent a családnak.  

Alkalmazkodnak, a gyermek betegségéhez ugyanakkor próbálják feszegetni a határait is. Atti-

lához külön fejlesztő pedagógus is jár, aki felkészíti őt az iskolába és folyamatosan fejleszti is. 

Az édesapa büszkén mesélte el, hogy az idei nyáron Attilát egy 5 napos táborba iratták be. 

Amely félelemmel töltötte el őket. Azonban a gyermek jól viselte a tábort. Az állandó kör-

nyezetváltozásokat utazásokat is.  

Az édesapa elmondta, hogy először SNI-t majd később kevert specifikus zavart állapítottak 

meg Attilánál 4- 5 éves korában. Ezt követően a Tabán utcai óvodába vitték fejlesztésekre. 

Azonban itt nem kapta meg a megfelelő fejlesztést. Nagy létszámú óvodai csoportba járt a 

gyermek. Ezt a szülők stresszhelyzetként élték meg úgy gondolták Attila nem kapja meg a 

kellő fejlesztést, mert Attila elvolt a sarokban, az óvodában.  

Iskola: 

Attilát úgy iratták be a Wesley óvodába, hogy az apa egyik munkatársa ajánlotta, akinek a 

párja az intézménybe tanított. Először foglalkozásokra hordták be Attilát majd be iratták az 

óvodába. Az egyik legjobbnak ítélték meg a szülők a kiscsoport miatt.   

Később utána jártak a Wesley János Óvoda és Általános iskola specifikuminak is. 

Mikor rá kérdeztem arra, hogy számukra van e jelentősége annak, hogy az iskola egyházi 

fenntartású valamint hogy jelen van- ebben az a családban a vallás az apa zavart lett és ideges.  

Elmondta, hogy a „gyermekeiket keresztény értékek szerint nevelik, ugyanakkor nem kap túl 

nagy hangsúlyt a vallás a családban. Elmesélte az apa egy gyermekkori traumáját. Szülei kö-

telezték őt és testvérét a templomba járásra ezért Ő megfogadta, ha neki gyermeke lesz, Ő 

megadja a választás szabadságát gyermekinek. Amit feleségével is megbeszéltek.” 

A szülők úgy döntöttek, hogy továbbra is szeretnék, ha Attila ide járna. Az interjú alany el-

mondta, hogy meg vannak elégedve az iskolával. Nagyon örülnek, hogy sikerült rá találniuk 

erre az intézményre, hiszen itt folyamatos fejlesztésben részesül Attila a neki megfelelő mó-

don.  Attila jól érezte magát óvodai évei alatt is a Wesley- n. További tervük hogy Attila ide 

járjon általános iskolába is. A szülők többször hozzá járultak az iskola támogatásához, amit az 

édesapa megemlített.  
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Megfigyelések: 

Interjú során az édesapa igen impulzív volt. Többször éreztük, hogy magabiztosan beszél a 

családról és az Attiláról valamint a kisfiú betegségéről is. Az apa az autizmusról jól tájéko-

zott. Fontosnak tartja úgy éreztük, hogy Attila az autisztikus spektrum zavaros gyerek folya-

matos ingereknek legyen kitéve. Ez által fejlődjön a gyermek. Az apában érezhető volt, hogy 

bízik, benne gyermeke a fejlesztések által meggyógyulhat, képessé válik az önálló életre. Hi-

szen ahogy Ő fogalmazott az élet is állandó változást és folytonos kihívást hoz magával és a 

kisfiú fejlődésének figyelembe vételével arra törekszenek feleségével, hogy ezekkel a kihívá-

sokkal szembe kerüljön Attila remélve, hogy meg tud küzdeni velük. Ez által fejlődik is. 

 

 

6. Interjú 

Interjú: 2021. 08. 11. Készítette: Gyuris Ibolya 

Interjú Andreával és kisfiával, akit Martinnak hívnak. Elballagott az iskolából, Tovább tanul  

A család Petőfi telepen él, a Gábor Áron utcában. 

Andrea kisfiával reggel 8 órára érkezett hozzám az iskolába interjúra. Vékony, sovány testal-

katú emberek, akik első pillantásra kissé zárkózottnak tűntek. A fiú, édesanyja árnyékában 

meghúzódva állt, termete már meghaladta anyukája magasságát, mégis olyan érzésem volt, 

mintha félszegen, tartózkodóan állna a folyosó közepén. 

Az iskolában szerettek volna velem találkozni, nem kívánták, hogy Petőfi telepre utazzak, 

mert körülményes odáig eljutni, ezen kívül szerettek volna bejönni az iskolába, hiszen az itt 

töltött évek számukra nagyon kellemes élményt nyújtottak és hiányoznak az iskola falai. 

Az iskola udvarára invitáltam őket, ahol egy padon, az árnyékban ültünk le egymás mellé. 

Testtartásukon elsőre azonnal a zártságot láttam meg, de már a tekintetükből leszűrtem, hogy 

pár perc oldódás után közlékenyen, kellemesen tudunk majd beszélgetni. Elmondtam nekik, 

hogy főiskolai hallgató vagyok, és szociológiai tábor keretében készítünk interjúkat, melyek-

ből egy fontos tanulmány születik majd Bánlaky tanárúr jóvoltából. Természetesen közöltem 

velük, hogy amennyiben megengedik a hangfelvételt, azt kizárólag a leírásomhoz fogom 

használni és arra is odafigyelünk majd, hogy ne legyen majd beazonosítható a leírás, amit 

készítünk.  

Andreához fordulva kérdeztem őt a családról, családi- és életkörülményekről, foglalkozásuk-

ról, és kértem, hogy ami eszébe jut, mindent mondjon el. Már előre elmondtam a kisfiúnak, 

hogy majd szeretnék vele is beszélgetni, aminek nagyon örült. Gondoltam, addig ő lélekben 

felkészülhet a beszélgetésre. 

Andrea 50 éves. Korát meghazudtoló módon mondta ezt ki, hiszen sokkal fiatalabbnak tűnt. 

31 éves volt, amikor kisfia született. Elmondása szerint neki ez már késő volt. Martin 2 éves 

volt, amikor gyanússá vált, hogy valami probléma lehet vele. Beíratkoztak egy bölcsödébe, 

ahol azt gondolták, hogy a többi gyermekkel való játék és közösségi tevékenységek során 

kirajzolódhat, hogy miben különbözhet egy átlagos gyermektől. 3 évesen javaslatot tettek a 

gyermek fejlesztésére. Ekkor áprilist írtak, és Andrea aggódni kezdett, hogy szeptemberig 

nagyon sok idő fog eltelni, neki azonnal mondják meg, mit lehet csinálni, hogy “haladjunk 

egyről a kettőre”. Kaptak egy kitűnő gyógypedagógus, logopédus hölgyet, aki javaslatokat tett 

az otthoni fejlesztésre nyári szünetben. 

“Az első jelek, ami pici baba korban szembetűnő volt, amiből azt gondoltam, hogy valami 

probléma lehet, az 2 éves kora körül kezdődött, amikor elkezdődött az, amikor a szavakat nem 

kerek,  egészben mondta ki, hanem inkább hablatyolva. Ez egy halandzsa nyelv volt, hadarva, 

sietősen, nem ráérve, aminek se eleje, se vége. A másik fontos jel volt, hogy mindig szaladt, 

semmire nem ért rá. A többi gyerek leült homokozni, de ő szaladt mindenhová, mert minden 

érdekelte. A kiemelkedő logikai tudás, a puzzle, a magas IQ teszt, ami már 5 évesen 110 volt, 

amit non-verbális tesztekkel végeztek, nagyon szemebtűnő volt.  3 éves volt, amikor el lehe-
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tett hagyni a pelenkát, 14 hónaposan indult el járni. Jobb oldalával erőteljesebben mászott, és 

sietve mászott. Az egyik oldalát inkább húzta. 

Azzal szembesülni, hogy segítség kell, a legnehezebb feladatok egyike volt, és feladatok zö-

me nehezedett ránk. 

“Ez egy kőkemény első lépés volt, amiben mi szülők, mindig sírtunk, de csinálni kellett, be 

kellett törni, mint egy vad kiscsikót. Fél év múlva meg is lett az eredménye. Azokat a mondó-

kákat, amiket mi összekapcsoltunk, a mondókát el is kezdte mondani és összekapcsolta a ké-

pekkel. Utána jöttek a képek, szavakkal való összerakása. Úgy tanulta meg a szavakat, hogy 

ki kellett vágni az újságból a képeket és megmutatni neki, pl: melyik a mikró, mosógép stb. 

Szeptembertől gyógypedagógiai fejlesztésben részesült, majd 5 évesen diagnosztizálták az 

autizmus sprektum zavart, ezt 5 éves kor alatt nem is diagnosztizálták. 4 évesen magánóvodá-

ba irattuk be, mert ott gyógypedagógus is foglalkozott a gyerekekkel. Az óvodai évek alatt 

nagyon sokat fejlődött és olyan iskolát kerestünk, ahol speciális gyógypedagógusok vannak. 

Szegeden ekkor két ilyen iskola volt, a Sólyom utcai és a Wesley. Azért döntöttek a Wesley 

mellett, mert akkoriban Ladányi Judit, aki akkor tanulta ezt a szakmát, mint gyógypedagógus. 

Szakdolgozat a Martin fejlődésének végig kíséréséből írta, amire  nagyon büszkék vagyunk.” 

“Az iskolai éveket nagyon keményen éltük meg. A tanárok szuperek voltak, de a gyerekek 

nagyon különbözőek voltak, főleg a 4 gyermek, amit Andrea úgy élt meg, hogy “ négy kiska-

kas bekerült egy szemétdombra, ahol aztán majd azt gondolják, csak ők kapirgálnak!”-mondta 

nevetve Andrea. 

Az alaptantárgyakat külön tanulhatták, a matekot, a magyart. Olyankor mindig külön tanultak, 

de a többi tantárgyaknál együtt volt a 15 gyermek, itt próbálták őket integrálni, ami nagy kihí-

vás volt. Kint az iskolaudvaron pedig még nehezebb volt, ott még több gyerekhez kellett al-

kalmazkodni. A tanárok nagyon sokat segítettek. Olyan nem volt, alsótagozatban, hogy a gye-

rek leül egy helyre és ott is marad. Azért is gondolták, hogy inkább hiperaktív, mint autista, 

mert Martin mindig, mindenhová szaladt. Nem ült egy percig sem egyhelyben. Minden érde-

kelte.  

“Természetesen voltak tanulási nehézségek, például nem tud verset elemezni, mert nem lát a 

dolgok mögé. Fontos tudomásul venni, hogy ami náluk fekete, az fekete, a fehér pedig fehér. 

Nincs képzelődés, azt hiszi el, amit lát. 

Az iskolában kemény éveik voltak, folytatta a beszélgetést az édesanya. Az osztályban 4 au-

tista gyermek tanult, mind a 4 gyermek nagyon keményen ellen állt és be kellett törni. A ta-

nárnő azonban nagyon jól megoldotta a velük való kapcsolatépítést és így maradtak együtt a 

gyerekek a 8 év alatt. Miután elvégezték a gyerekek a 8 osztályt, nem is volt kérdés, hogy itt 

maradjanak gimnáziumban. Martin a gimnáziumi évek alatt végig osztály első volt. Mégis 

úgy döntöttek, hogy egyenlőre szoftverfejlesztőnek tanul tovább. Gondoltak, hogy egyetemen 

tanul tovább, de attól félnek, hogy nem fogja bírni. 

 “Azt a sikerélményt, amit a Wesleyben töltött évek alatt kapott, nem akarom tőle elvenni. Azt 

szokták mondani, hogy az ember mindig a jóra emlékezzen. Nekem ez a legfontosabb most.” 

Martinnak nem született testvére. Az édesanya elmondása szerint azért, mert Martin mellett 

nem volt segítsége, a nagyszülők meghaltak és nem tudott senkire támaszkodni. Van Martin-

nak egy unokatestvére, abban a családban is egy gyermek született, éppen ezért, mert ott sem 

kaptak segítséget. Az unokatestvérek ritkán találkoznak, az idő szűkössége miatt, de a kapcso-

lat jó. 

A család, Petőfitelepen, egy sorház egyik épületében él, családi házban, ahol 3-an élnek egy 

háztartásban. A környéken nincs másik gyermek, aki ebbe az iskolába járna, ezért nem lehe-

tett más családokkal összefogni a bejárásban. Sajnos Martin osztályában elmondható, hogy 

ahány gyermek, annyi felől érkezett az osztályba. Így nyári szünetekben sem igazán lehetett 

összehozni a találkozásokat. 
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Andrea elmesélte, hogy férjével mindketten postán dolgoznak, férje kézbesítő, ő pedig ügy-

félszolgálaton dolgozik. Anyagi körülményeik jók, hitelük nincs, a szomszédokkal jól kijön-

nek. Jó lenne, ha többet keresnének, de már csak 6 év kell a 40 éves munkaviszonyig, “fél 

lábbal is kihúzom” - mosolyogva mesélte Andrea. 

Martin, mióta megkapta az autizmus diagnózist, az édesanya 6 órában dolgozik, így alakította 

ki munkáját is és így sikerült Martint mindig elkísérni az iskolába és el is tudott menni érte 

mindig iskola végén. Martin 7. osztályos kora óta már egyedül is el van otthon, nagyon is sze-

ret otthon egyedül. Egyedül is közlekedik, de az új iskolát már együtt keresték meg, ahová 

járni fog, és párszor elmentek, hogy majd oda is tudjon egyedül közlekedni. 

“Kicsit fáj, hogy el kellett jönni a Wesleyből, mert ez egy biztonságot adott. Az új helyen nem 

ismerünk senkit. Kértük már az új iskolában, hogy előre mutassák be Martinnak az iskolát, 

hogy tudja, hogy hova fog járni. Fontos előre gondolkodni, ne legyen hirtelen nehéz az új 

helyzet, fel kell készülni, mi fogja ott várni a gyereket”-mondta az anyuka.  

Nem lesz osztálytárs az új helyen a Wesleyből, de az egyik volt osztálytárs bátyja odajár, vele 

majd tudnak a suliban találkozni. A család bizakodó, és nagyon remélik, hogy az új iskolában 

minden nagyon jól alakul majd, ahol nem lesz sajnos gyógypedagógus, de remélik, hogy a 

tanárok megfelelően tudják majd kezelni az ilyen gyermekeket is. 

Andra elmondta, hogy neki az a dolga, hogy ebből a gyerekből kihozza a legtöbbet és a leg-

jobbat. Ezt kapta az élettől, ezt kell elfogadni. Ezt nagyon sokan nem akarják elfogani. Sok 

szülő a legnagyobb bajt csinálja a gyerekének azzal, hogy nem fogadja el a gyermekét olyan-

nak amilyennek született és es palástolja a valóságot. “Oda kell állni a gyermek mellé és ezt 

két oldalról kell támogat, ha egy láncszem hiányzik, akkor nem lehet jó az eredmény.” El-

vesztegetett időkről beszélünk.... 

Andrea azt üzeni a kisgyermekes anyukáknak, hogy ne várják meg, hogy teljen az idő. Figyel-

jenek a jelekre, azokra az emberekre, akik észrevesznek valamit, ami nem szokványos. Kérje-

nek segítséget és fogadják a jószívű tanácsokat azoktól, akik ezt már előttük végig csinálták. 

Ne törődjenek vele, ha esetleg nem megy egy egyszerű cipőfűző bekötése, nem kell ráerőltet-

ni a gyerekre. Nekünk is vannak hibáink, mindenben mi sem vagyunk tökéletesek.  

“ Én 100 évig szeretnék élni, és ez nem önzőség! Mire Martin 70 éves lesz, akkor akár hal-

junk meg egyszerre, mert szeretnék egész életemben ott lenni mellette!”-mondta elszánt arcki-

fejezéssel. 

Martin igazi kis zseni. Ő azt mondja, professzor lesz! “Gondoltam, hogy valami professzor-

nak is elképzelem magam”-közölte. Elmondása szerint az iskolai évei alatt voltak barátai, 

nem is kevés, és nagyon szeret barátkozni.  

“Vannak igazi barátok is, olyanok, akiket gondolni lehet barátnak”.. mondja Martin. Vannak 

közös elképzelések, de vannak közös ellenségek is. Vannak neurotipikus gyerekek, akik pisz-

kálnak minket. Olyankor összefogunk, mert az ellenségnek az ellensége, az az én barátom”- 

folytatta a fiú. Ez tehát azt jelenti, hogy neki is ugyanaz az ellensége, mint nekem. Ez egy 

koalíciós pártszövetség.” 

Megkérdeztem Martint, mi a kedvenc tantárgya. Válaszából gyorsan kiderült, hogy az 

idegennyelv az erőssége. Angolból már folyékonyan beszél, németből elmondása szerint: “ 

már vagyok valahol, de azt még nem csinálom folyékonyan, de azért az is ügyesen megy. 

Értem mit akarnak mondani, és azt el is tudom magyarázni.” Angliában már tolmácsolt is a 

szüleinek egy nyaraláson. Először amerikai angolt tanult, mert a stílus jobban tetszik és sza-

badabb a nyelvjárás, tisztább és érthetőbb, amit nem kell külön feliratozni. 

Életcélom is van. Olyan dolgokat alkalmaznék a társadalomnak, amit régen alkalmaztak és 

bevált. Megoldás kell az embereknek, el kell látni a népeket, amire szükségük van. Politiká-

ban mennyire vagy otthon? -kérdeztem Martint. 

“Nagyon. Én független vagyok, mert egyik párt ideológiája sem tudja képviselni az érdekei-

met. Az jó, hogy van adócsökkentés, de nem egyenlő a társadalom, jó lenne egy igazi demok-
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rácia. Nem szabadna egy ilyen tekintélyelvű hibrid rezsimben gondolkodni. Jelenleg mind-

egyik párt tönkre tenné a gazdaságot, és a szólásszabadságot korlátozza. Adóval mindent sza-

bályozni akarnak.  

“Én vagyok a libetárius jobboldal”. SZABADSÁGELVŰ ÉS PIACPÁRTI!” szeretném, hogy 

legyen egy szabadpiacunk, több legyen a magántulajdon és ne legyen ilyen mértékű adózás. 

Mert az adózás, lopás. Én szeretnék igazat! Az embereknek az járjon, ami kell. Az államnak 

legyen minimális szerepe. Az emberek személyi jogának tiszteletben tartása, ne legyen utá-

nunk kémkedés.  A rendszert, ha decentralizáljuk, igazságosabb lesz. Legyen konföderáció, 

ne unitarizmus. A helyi gondokat meg kell oldani, szabadsággal. Az USA jó példa erre. Ők 

autonómiát adnak. Egyéni szinten legyen lehetőség dönteni, ne legyen cenzúra! Egy olyan 

platform kell, ami nincs cenzúrázva. Meg kell szüntetni az elnyomást. Nem vagyunk bábuk, 

legyünk szabadok. Legyen igazi demokrácia és jó lenne, ha örülnének az emberek. A mély-

szegénységet is úgy lehet megoldani, ha mindenkinek tudunk adni szabadságot. A megoldás a 

szabadság maximalizálása. 

Azt üzenem a magyar népnek:  

“ Találjunk radikális megoldásokat, legyünk végre függetlenek, legyünk anarhokapitalizmus, 

ami sárga és feket. A sárga a tőke, a kapitalizmus,  a fekete aanarhista, ez az 

anarhokapitalizmus. A változás a polgárháborúkkal kezdődtek. Használjunk kripto valutát, 

legyünk névtelenek,  legyünk szabadok.  Legyen egy hatékony rendszerünk.  Fontos a racio-

nalitás! Figyeljünk a valóságra és lássunk tisztán, Térjünk a tényekre, ne fantáziavilágban 

éljünk. Meg kell térni egy ésszerű, valós útra, állítsuk meg a háborúzást és legyen világ béke.  

Legyünk ésszerúek, térjünk a valóságra! Ebben minden benne van, ezt üzenem. -fejezte be 

mondatát Martin. 

 

Készült: Budapest, 2021. 08.11.                          Készítette: Gyuris Ibolya 

 

7.Interjú 

Bencze Éva                                                                               

 Roznik Mihályné Ságodi Zsuzsanna 

Szeged Gerle u. 2021.08.11. 12 óra 15 perc- 14 óra 

 

Éva és két gyermeke, az otthonába fogadott, kicsit késve értek haza, nem emlékezett, hogy 

pontosan mikor megyek. Anya még lefektette a másfél éves Csabát, addig volt módom Ba-

lázzsal beszélgetni.  

Balázs 10 éves, harmadik osztályos, nagyon barátságos és csacsogós autista gyermek. Bár 

kérdéseimre, hogy hogyan érzi magát az iskolába, vannak-e barátai, kedveli-e a tanító nénit, 

rövid tőmondatokba válaszolt, eredeti mondandójától nem volt hajlandó eltérni. Így egy 20 

percben tájékoztatást kaptam a kaliforniai okos házakról, és Balázs vágyáról, hogy Szekszár-

don lesz saját okos háza, 3 emeletes, és csak a szülei mehetnek oda, de nekem hajlandó egy 

liftet építeni, hogy feltudjak menni a 3. emeletre, ha öreg leszek. Azért pont Szekszárd, mert 

van Mecdonald és Tesco. Amikor édesanya kérte, hogy most már Ő szeretne velem beszél-

getni, félre vonult játszani és csak akkor szólt, ha kérdeztük.  

Szegeden a „Nagycilléri domb” tövében laknak, ahol a telkük végében, őzek, fácánok is meg-

fordulnak, ezen a részen ők gyümölcsfákat ültettek. Az új építésű 140 m2-es modern ingat-

lanban 6 éve élnek, 4 szoba és egy nagy nappali található, mely egy hátsó kertre néz. 

Anya tőrgyökeres Szegedi, 38 éves közgazdász. Egy testvére van. Szülei egyszerű gazdálkodó 

emberek. Anyukájával sose volt túl jó kapcsolata, túl „katonás” a mama, és az unokái sem 

igazán kedvelik, nem igazán tudja kezelni az autizmus adta problémákat, szerinte a lánya túl 

reagálta a dolgokat, még a papa nem vesz látványosan tudomást erről, véleménye szerint, 
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„nem túl tökös” az unokája, pedig egy fiútól ez elvárható lenne. Ezt arra alapozza, hogy sok 

háziállatot tartanak, de Balázst ez nem hozza tűzbe, sőt még tart is a disznóktól. 

Apa kamionosként dolgozik, gyakran van távol a családtól. Kaposváron, és Barcson nevelke-

dett, szülei elváltak. Édesanyja szégyenli az unokáját, viszont a nagypapa ritka találkozások 

alkalmával jól kezeli és támogatja Balázst. A különélő szülőktől így apának egy-egy féltestvé-

re van. 

Balázs még soha nem aludt egyik nagyszülőnél se a 10 év alatt. 

Éva és párja, egy szórakozó helyen ismerkedett meg. 

Balázs 2 évesen került bölcsödébe, a bölcsőde orvosa jelezte, hogy beszédelmaradása van a 

gyermeknek, mely „hisztivel” és „kiborulásokkal” is társul, autizmusra utaló jeleket tapasz-

talt. A család rögtön elkezdett utána olvasni, más szakemberektől pl. védőnő érdeklődni, és 

sokan arról nyugtatták meg a családot, hogy 3 éves kor alatt ezzel nem kell foglalkozni. Az 

orvos 2 hónapot adott, hogy a bölcsibe kerüléstől kezdve elinduljon valami fejlődés, és ha 

nem, akkor elindítják a korai fejlesztést. Anya ezt piszkálódásként élte meg. A család részéről 

is sok negatív hatás érte, támogatást nem kapott, mindenki azzal vádolta, hogy „túl lihegi” a 

dolgokat, nincs a gyermeknek semmi baja. 2 és fél évesen a Pedagógiai Szakszolgálathoz irá-

nyították, ahol kiderült az autizmus, de a nyári időszakban nincs fejlesztés, tehát állt az előre 

haladás lehetősége. 3 évesen még nem volt szobatiszta, és az elmaradása miatt még maradha-

tott bölcsis, nem kellett óvodába menni-e. A bölcsibe logopédus foglalkozott vele, illetve egy 

csoport foglalkozáson fejlesztették. Ez a csoport autista csoport volt, és igazából itt mondták 

el nekik, hogy Balázs autista. Ezt a szülők nehezen fogadták el, és nem is gondolták, hogy ez 

a csoport foglalkozás előbbre viszi őket. Apa teljes tagadásba kezdett. Anyát vádolja, hogy 

nem bízik a gyermekükbe. Az utána olvasás továbbra is működött a családba, anya és apa 

részéről is, és anya előbb elfogadta, hogy korábban is már voltak erre utaló jelek a gyermek-

nél. 4 évesen jelentkeztek a Gyík utcai óvodába, mely speciális óvoda, de mivel még nem volt 

szakvélemény a kezükbe, így elutasították őket. Ekkor anya ráakadt a Budapesti autizmus 

alapítványra, mely a Delej utcában van, anya saját megnyugtatása érdekébe kér ide időpontot. 

Kb. egy év telt el, attól az időtől, hogy jelezték a szülők fele a problémát, de még semmilyen 

szakvéleményük nem volt, így csak normál óvodába járhatott. Hosszú idő után 5 éves volt a 

gyerek, mire a szakvélemény a kezükbe adták. Az óvodába egyre több probléma merült fel, 

azzal vádolták a szülőket, hogy nem következetes a gyermek nevelésük, és az első féléves 

szülőin „szőnyeg szélére” állították anyát, mert a gyermek nem alszik délben, piszkálja a töb-

bieket, néha harap. Ezt a többi szülő kezdeményezésére indult, számon kérték miért nem viszi 

valamerre a gyermeket. Itt anya elmondta, hogy a gyermek 3,5 éves kora óta nem alszik dél-

ben, hordják TSMT tornára, logopédushoz. Végre soron kívül az Autizmus alapítvány tudta 

fogadni a gyermeket, ahol a vizsgálat úgy zajlott, hogy a szülők egy üvegablakon át figyelték 

a gyermeket, a vizsgálat végén édesapa már látta, hogy igen, minden arra utal, hogy autista a 

gyermek, végre elfogadta a problémát. Édesanyja főnöke próbált segíteni nekik, hogy integrá-

ló óvodába bekerüljön Balázs, ahol csoportonként max.2 autista lehet. Végre a várva –várt 

szakvélemény megérkezett, és Balázs bekerült a Gyík utcai oviba. 3 évig járt ide, nagyon jól 

érezte itt magát, az óvoda javaslatára kerültek a Wesleybe. 

Az első év a korona vírus miatt nagyrészt online valósult meg. Időközbe a Táltos nevű iskola, 

mint fenntartó megszűnt, itt tehetség gondozás folyt, és össze vonták a Wesleyvel, egyik suli-

ban lévő éríntett szülők nem tudtak erről. Kétely alakult ki, hogyan fognak a tehetséges és 

sérült gyermekek együtt dolgozni. A pedagógusok se voltak erre felkészülve, Balázs az osz-

tályfőnökétől nem igen kapott segítséget, mivel nem fejlesztő pedagógus, és mind ha, Balázs 

sem tartozott volna a kedvencek közé. A pandémia alatt a fejlesztések elmaradtak. Anya életét 

nehezítette, hogy ez idő alatt egyedül kellett megküzdenie egy fél éves gyermek nevelésével, 

az autista gyermek gondozásával, édesapa pedig 10 hónapig nem tudott külföldről haza jönni. 
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 Anya úgy érzi, hogy a politikai helyzet miatt rezeg a léc a Wesleyben, ezért megpróbált egy 

új fizetős iskolába átvinni a gyermeket, de Balázs nem került felvételre, viszont kiderült, hogy 

az osztályfőnöke is itt fog dolgozni. 

 Balázsnak a második osztály gyengére sikerült, félévkor jelezték, hogy lehet elkéne vinni egy 

szegregált iskolába ( romlott az állapota?)Felmerült a diszlexia, és a figyelem zavar is. A szü-

lő ezt jelezte az osztályfőnök felé, de kértek még egy esélyt, ezért plusz két tanárt ( heti 5x) 

fogadtak Balázs mellé magán úton, az iskola partner volt abban, hogy tanítási időben a magán 

tanár az iskolába foglalkozott a gyermekkel. A pandémia alatt is sok energiát fektettek a tanu-

lásba otthon. így sikerült Balázsnak tovább lépnie, mehet harmadik évfolyamba. Balázs iga-

zából „egyszemélyt 2 igénylő gyermek, ha van mellette valaki jól teljesít, de az osztályba csak 

20 %-os. A szülők új vizsgálatot kértek, ahol kiderült, hogy ADHD val is küzd a gyermek, 

anya elgondolkodott hogy él a felajánlott lehetőséggel és ősszel a gyermek a TANAK-ban 

kezdene. 

Csabi a kisebbik gyermek 8 évvel később született, genetikai vizsgálatokon voltak, és felvető-

dött, hogy csak akkor tarják meg, ha lány lesz, de mivel ezt csak 12 hetes terhesség után 

mondják meg, így kicsit csalódtak a szülők, és nagy félelemmel fogadták Csabi érkezését, 

most árgus szemekkel figyelnek minden apróságra, hogy időbe kitudják szűrni, ha véletlenül 

Ő is autista, de eddig semmilyen jel erre nem mutat. 

Anya úgy érzi, hogy jelenleg csak papíron kapják meg a fejlesztéseket az iskolába. Az előző 

igazgató távozását több pedagógus is követte, pont azok a tanárok, akikkel elégedettek voltak 

a szülők. Jelenleg utazó gyógypedagógus fejleszti Balázst. 

Anya gyorsan és könnyedén ráhangolódott a beszélgetésre, érzelmei vegyesek voltak, kedélye 

hullámzó, hol sírt, hol mosolygott. érződik hogy számára is szükség lenne segítségre. 

 

 

8. Interjú 

 

Vágó Anasztázia                                                                        

Roznik Mihályné Ságodi Zsuzsanna 

Szeged, Sík Sándor u. 

Interjú ideje: 2021.08.10. 16 óra 30 perc 

Interjú hossza: 35 perc 

 

Szeged központjától kb.15 perces út autóval. Kb.15 éve épült sorházas, kertes, egy emeletes 

lakópark. A háznak saját belső udvara van, ahol az itt lakók gyermekei részére kis játszótér 

van kialakítva. a család az első emeleten lakik, 10 éve költöztek ide, akkor újították fel a két 

szoba, nappalis kb.50cm2 –es teljesen modenül berendezett lakást.  

Megérkezésünkkor csak Anasztázia, az édesanya volt otthon, mosolyogva, nagyon kedvesen 

fogadott. Édesapa Olivért, a hat éves gyermeket magán logopédiai fejlesztésre vitte. Édesanya 

teljesen nyíltan beszélt a problémákról, nehézségekről, elakadásokról. 

A lakásban életvitel szerűen Ők 3-an laknak, rokonok, nagyszülők távol élnek, így ha nagyon 

szükséges, csak egy-két barátra tudnak támaszkodni pl. egy soron kívüli gyermek megőrzés 

esetében. Nagyobb problémák esetén mind két fél szüleire, rokonaira számíthatnak, de az lé-

nyegesen nagyobb szervezést igényel, pl. gyermek megbetegszik, miután apa rokonsága Ka-

locsán, anya rokonsága Kiskunhalason él. Édesapa Kalocsa településről, rác származású csa-

lád 2. gyermeke pár dologban pl. ételek elnevezése, készítése ápolják a rác hagyományokat. 

Édesanya Kiskunhalasi, neki is van testvére. Mind ketten diplomások, 14 éve ismerkedtek 

meg, egy munkahelyen dolgoztak. A férj felsővezető egy pénzügyi cégnél, kommunikációért 

felelő vezető, oktató (a gyermeke kommunikációs problémákkal küzd). Anya közgazdász. 
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Olivér lombik babaként született, az első beültetésre megfogant. Kettő évesen került bölcsö-

débe, nagyon nehezen ment a beilleszkedése, majd 3 évesen egy egyházi óvodába került, nem 

beszélő gyermekként, ekkor kezdődtek a problémák. Egy hónap után jelezték, hogy a pedagó-

giai szakszolgálattól kérjünk segítséget. Ez az óvoda nem volt érzékeny a lemaradt gyerme-

kekkel, több gyermeknek is volt lemaradása, őket, köztük Olivért is bizonyos esetekben in-

kább félre ültettek, mert többletmunkát jelentett volna az óvónőnek, kizárták őket a fejlesztési 

lehetőségekből, az óvoda pedig arra hivatkozott, hogy nincs papír. Nem volt felzárkóztatás, 

logopédus, semmilyen fejlesztésre lehetőség. Egy magán óvodába került, ahol szeretgették, 

dicsérték, megnyílt az óvónéniknek. TSMT tornára jártunk évekig, magán úton, minden fej-

lesztő eszközt beszereztünk, de ez nem járt fejlődéssel, nem történt meg az áttörés. Ekkor már 

Olivér 3,5 éves volt, mire eljutottunk a pedagógiai szakszolgálathoz. Ott közölték, hogy to-

vábbi vizsgálatokra van szükség, mert feltételezhető hogy sprektum zavaros autizmus van a 

gyermeknél.4 éves volt, mire minden papírunk meglett és az óvodát a Wesleybe folytatta, és 

ott megkapott mindent, ami a fejlődéséhez kellett.. Olivér 6 éves, ősszel még maradhat az 

óvodába. Kommunikációban még mindig van lemaradása. A Wesley Óvoda ez az a hely, ahol 

minden fejlesztést megkapnak óvodai időbe, és nem kell munkaidő alatt, után hordani sehova 

Olivért. Ezek gondok voltak a család életében. Jelenleg két logopédushoz is jár a gyermek a 

Wesleyn belül és magán úton is, a két szolgálatással szépen fejlődik, egyik sem üti a másik 

munkáját, jól kiegészítik egymást. A család nagyon hálás a Wesleynek, örülnek, hogy ide 

került a gyermek, melyet a barátnő ajánlott neki. A karanténos időszakot jól viselték, a gyer-

mek főleg élvezte. 

Édesapa nem találja meg azt a hangot, amivel kommunikálni kellene a gyermekével, sokszor 

anya figyelmezteti, hogy hajoljon le hozzá, mint apa nagyon szereti a gyermeket, de még se 

tudja, hogyan kommunikáljon vele, nem tud mit kezdeni a gyermekkel, ez a probléma Olivér 

megszületésétől van. Apa részéről vannak hiányosságok, Olivér pedig meg akar apának felel-

ni. Apa falakba ütközik és őrlődik magában, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a problémával. 

A szülők kapcsolata nem jó, apa többször elköltözött, ezért Olivérbe kialakult egy „bőrőnd” 

szindróma, a gyermeknél ekkor kezdődtek a lemaradások, ezekben az időkben anya sem volt 

megfelelően képes mentálisan ellátni a gyermeket. A családban többször elhangzott, hogy túl 

sok időt pazarolnak a házasságuk megmentésére, talán inkább külön kellene válniuk. Mivel 

Olivér lombik baba, és apánál vannak egészségi problémák, nem szeretnének még egy gyer-

meket, anya kora miatt se vágnának bele, egy újabb lombik programba, és az autizmus is be-

folyásolja a döntésüket. Olivéren egészséges környezetben látszik, hogy vannak problémái, de 

nem éri hátrányos megkülönböztetés a társaitól, vannak barátai, akiknek nagyon örült mikor a 

kovid után találkoztak. Több sportot is kipróbált, de nem túl sok sikerrel. 

Az interjú jó hangulatban készült, anya végig mosolygott, nyitott, beszédes volt. 

 

 

9. Interjú 

 

2.Interjú 

Interjú alanyok: Tóth Tímea: 40 év körüli nő, jólöltözött, ápolt külsejű óth György: 7 éves fiú 

(Ashperger szindrómás) 

Lakhely: Szeged Retek u. 5/B 8. em29.a. 

Interjú helyszíne: Szeged Retek u. 5/B 8. em. 29. a. 

Időpont: 2021.08.11. 17:50-18:30 

Időtartam: 40 perc 

 

nterjú hangulata: feszült a szülők zárkózottságot mutattak, hivatalosnak érződött 

Interjút készítette: Erdődi Adrienn 
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Interjú: 

A család 4 tagból áll. A szülők harmonikus kapcsolatban élnek. A nagyobbik fiú György 7 

éves most kezdi a 2. osztályt az Wesley általános iskolában. A kisebbik gyermek óvodás korú 

Ő normál óvodába jár.  

A szülők Tolna megyéből kerültek Szegedre. Az interjú készítése előre egyezetetett időpont-

ban történt. Az interjún az egész család jelen volt. Az interjún az anya és az apa Tóth Tímea 

és Tóth Imre egymást kiegészítve válaszoltak a kérdéseimre. Mindkét szülő középkorú. 40 

körüli. A családban az apa Imre dolgozik Tímea GYES-en van otthon a gyerekekkel. Az 

édesanya a gyerekek születése előtt gyógyszertárban dolgozott gyógyszertári asszisztensként. 

Az apa a honvédségnél dolgozik, van, hogy több hétre is elutazik, otthonról Ő biztosítja a 

család megélhetését. Mivel a szülők Tolna megyéből költöztek Szegedre így nincs sok segít-

sége a családnak. Időnként meg tudják kérni az idős nagyszülőket, hogy vigyázzanak a gyere-

kekre. De a koruknál fogva erre a nagyszülőket nem sokszor kérik meg. A család eljár nyaral-

ni, kirándulni az édesanya rendszeresen, viszi közösségi terekre, játszótérre a gyerekeket. A 

család 1, 5 szobás összkomfortos panellakásban él, ami a sajátjuk. Lakótelepi lakásban. A 

gyerekek 1 szobában vannak.  

György a 2. osztályos 7 éves fiún 4 éves korában diagnosztizálták az Ashperger szindrómát. 

A gyermek kitűnően tanul. A szülők elmondása szerint egy korábbi óvodában az óvoda peda-

gógus vette észre a problémát, aki pszichológushoz küldte a gyermeket, aki megállapította, 

hogy Ashperger a gyermek. Az édesanya Tímea elmondása szerint korán észrevették a beteg-

ség jeleit, hiszen a gyermek nagybátya is hasonlóan Ashperger-es. A gyermek 3 évesen már 

olvasott 110- es IQ- t állapítottak meg nála. Ami még a betegséggel együtt van jelen az a 

túlmozgékonyság illetve Györgynek viselkedési zavarai vannak. Ahogy az apa Imre mondta: 

„Gyurinak 10- ből 9- szer igaza van így nem érdemes vele vitába szállni!”   

Amit Tímea el is mondott valamint elmondta, hogy így is örül annak, hogy ez az autizmus 

enyhébb változata és úgy érzi, jól tudja kezelni György időszakos viselkedési zavarait többek 

között düh kitöréseit is. Ugyanakkor Tímea elmondta azt is, hogy öccse, aki normális fejlődé-

sű jó hatással van Györgyre, aki nagyban segíti abban, hogy szociális készségei is fejlődjenek. 

Amire Ő is nagy hangsúlyt fektet. Valamint szeretnék, ha György be kerülne a felsőoktatásba 

a későbbiekben. 

 

Iskola: 

Arra a kérdésemre, hogy mit jelent számukra a Wesley Óvoda és általános iskola?  

Tímea elmondta az első osztály nem volt annyira jó, mert pedagógus váltás volt. Ez György-

nek is megterhelő volt. Hiszen ekkor még nem alkalmazták annyira a differenciál pedagógiát. 

Azonban ez félévtől meg változott, mert az új pedagógus már differenciált oktatást alkalma-

zott. Így a György már nem unatkozott az órán. Összességében, ahogy az édesapa fogalma-

zott: „örülünk, hogy a Wesselybe jár Gyuri, hiszen itt megkapja a megfelelő fejlesztést és a 

számára megfelelő oktatásban részesül”.  

Arra a kérdésemre-, hogy a MET mint egyházi fenntartású iskola jelent e számukra valamit? 

Tímea elmondta, hogy örülnek annak, hogy van hittan oktatás az intézményben. Bár ők ma-

guk katolikus neveltetést kaptak, de ezt nem érzik számukra megfelelő vallásnak. Inkább el-

fogadottabb számukra a protestáns hitvallás. Bár különösebben nem gyakorolják. Viszont 

nagyon jól kijönnek az iskola hittan oktatójával, aki sok segítséget jelent a gyereknek és nekik 

is, hiszen mindig fordulhatnak hozzá. 

 

Megfigyelés: 

Az interjú elején elég nehezen nyíltak meg a szülők. Feletűnő volt, hogy hol az egyik hol a 

másik szülő válaszolt. Ugyanakkor érezhető volt, hogy a szülők között elég kiegyensúlyozott 

a kapcsolat. Ez azt feltételezte bennem, hogy György miatt nagyon fontos a harmonikus lég-
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kör megteremtése, fenntartása. Amire a lehető legjobban törekszenek a szülők. Az is érdekes 

volt, hogy a gyermek a beszélgetés elején feszültebb volt, de ahogy megszokta a jelenlétem 

egyre jobban feloldódott és egyre többet szólt bele a beszélgetésbe. Amit érdeklődéssel hall-

gatott és valóban számomra új dolog volt, hogy a gyerek valóban olyan információkat tud, 

amit egy felnőtt ember sem biztos, hogy tudna utána járás nélkül. Amit egyszer lát főleg a 

részletek azt Ő megjegyzi és számára a részletek, azok, amelyek a legfontosabbak 

 

 

10. Interjú 

2021. 08. 11. 

Zsarnai Imre 

 

Bite Sándorné 

Gyermeke: Bite Balázs 

Cím: 6758 Röszke, Lehel u. 1. 

Időtartam: 16:30-17:20 (50p)  

Környezet: Szép, rendezett, nagy lakás 

 

Gyönyörű környezetbe érkeztünk, ahol Balázs lelkesen fogadott minket. Az édesanya pedig a 

lakásban várt bennünket. A hangulat nagyon kellemes és jó volt a házban és a környezetben.  

A beszélgetés kezdetén megtudtuk, hogy a családban négyen vannak, az édesapa, az anya, 

Balázs és az ő lánytestvére. 

Balázs nemrég töltötte a 18. életévét, az édesanya korát tekintve, 40-es éveiben járhat. Na-

gyon ápoltak voltak és tiszta környezetben élnek. 

Az édesanya köztisztviselő, az édesapa a büntetésvégrehajtásnál dolgozik. Az anyagi megél-

hetésüket tekintve nagyon jól élnek.  

Balázsnál 5 és féléves korában a beszédfejlődés kapcsán diagnosztizálták nála, hogy autista 

fiú. 

Az iskolai éveit már a Wesley Általános Iskolában kezdte, így első osztálytól kezdve ide jár.  

Az osztályában jelenleg 14-en járnak, ahol jól érzi magát a társaival és a tanáraival is jó a 

kapcsolata. 

Mellette pedig úszással is foglalkozik szabadidejében. Sajnos a közlekedés és a távolság miatt 

kicsit nehéz a barátaival tartani a kapcsolatot. Egy időben a bejárást autóval és mozgássérült 

autóbusszal intézték el.  

Úgy érzik, hogy mivel egyházi iskola, így szellemiségében teljesen más, mint egy államilag 

fenntartott intézmény, sokkal nyitottabb, segítőkészebb.  

Az iskolában történt változások nem zavarták Balázst, az viszont igen, amikor 1-2 társa le-

morzsolódott az osztályában.  

Az anya szerint volt egy két nehézség, amikor egy két szülő mindig csak méltatlankodott, de 

ezt el kell fogadni, hiszen nem vagyunk egyformák, teszi hozzá az édesanya. 

,,Néha úgy érzem, hogy nem is gyerekkel van a baj, hanem a szülővel.” 

De alapvetően a szülők igyekeznek segíteni egymást. 

Az iskoláról tett benyomásuk, hogy nincs könnyű dolga pedagógusoknak, de összességében jó 

a viszony a gyermek-szülő és az iskola között. Szeret idejárni Balázs, akit nagyon érdekel az 

erdészet, így a jövőben ilyen irányban szeretne tovább tanulni. 

A hangulat, mindvégig nyitott, befogadó és kellemes volt. Semmilyen negatív dolgot nem 

tapasztaltunk ott létünk alatt. 

 

 

11. Interjú 
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Szeged interjú III. 

2021. 08. 11. 

Zsarnai Imre 

Tóth István 

Gyermeke: Tóth Zalán 

Cím: 6727 Szeged, Május 1 u. 73. 

Időtartam: 9:00 – 9:50 (50p) 

Környezet: Wesley Ált. Isk. 

 

István megjelenésében egy egyszerű, ápolt öltözetű, középkorú úriemberrel találkoztam. A 

beszélgetésünket egy rövid ismertetés és bevezetés után kezdtük el. 

Zalán az iskolába, az édesapa egyik barátjának ajánlására került ide, nemsokkal miután a Tál-

tos Iskola megszűnt és a Wesley vette át a helyét. Zalánról tudni kell, hogy kései, nem terve-

zett gyerek (akit ettől függetlenül is szeretnek), az édesapának volt viszont már 2 válása. Je-

lenleg hárman élnek egy háztartásban. 

Az édesapának két vállalkozása van, egy vegetáriánus étterem (9,5 éve), ami a koronavírus 

alatt is folyamatosan működött és bőséges profitot hozott, és még egy vállalkozás, amit 40 

éve. 

A Krisnatudatú Egyházhoz tartozik az apa. Zalánnal kapcsolatosan megfigyelték a tanulási 

nehézségeket, amik leginkább a matematikára és az angolra koncentrálódik. Szakvélemény 

alapján SNI-t állapítottak meg nála. 

Zalán születése sem volt zökkenőmentes, ugyanis magzatvizet nyelt a születése során, amely-

ben széklet is volt, így 4 hétig folyamatosan küzdöttek az életéért, mert kómában volt, hála 

Istennek sikeresek voltak a kezelései.  

Az első osztály óta ide jár, most szeptemberben a 7.-et kezdi. Az első négy osztály kissé ne-

hézkes volt tanulás és néha magatartás szempontjából, de ez mára sokat változott pozitív 

irányba.  

Az édesapa véleménye, hogy nagyon fontos, hogy az iskola egyházi fenntartású és a kis lét-

számú tanítást nagyon fontosnak tartja ő is, az SNI-s és autista gyermekekkel való foglalkozás 

során. Emelett úgy véli, hogy részben itt a tanárok is nevelik a gyerekeket a szülők mellett, 

számos pozitív tapasztalata van ezzel kapcsolatban, aminek örül. 

Zalán jó kapcsolatot ápol a társaival, és osztélyfőnökével, nagyon szeret ide járni. Sajnos 2-3 

gyerekkel nehezebben találja a hangot, de van egy nagyon jó barátja, Levente. 

Ők ketten a jövőjüket építik, hogy szeretnének majd a vendéglátásban dolgozni és egy üzletet 

nyitni, esetleg cukrászdát, konyhát vagy pizzázót.  

Összességében egy kellemes, informatív beszélgetésben volt részem. Egy egyszerű, ápolt, 

segítőkész és jóindulatú, vicces úriemberrel.  

 

 

12. Interjú 

3. interjú 

Interjú alanyok:  

Gajánné Staudt Eszter: 35 év körüli nő, jólöltözött, ápolt megjelenésű Gaján Izabella: 7 éves 

kislány Gaján Attila: 8 éves kisfiú (autista, SNI) 

Lakhely: Szeged, Kormányos u. 25. 

Interjú helyszíne: Szeged, Otrovszky utca 1/B Wesley János Óvoda és Általános iskola online 

Skype- on  

Időpont: 2021.08.12. 13.05:-13:30 

Időtartam: 25 perc 
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Interjú hangulata: nyugodt,   

Interjút készítette: Erdődi Adrienn 

 

Az édesanyát hólabda felkutatási eredménnyel találtuk meg. Eszter barátnője, akinek a nevét 

nem említette ajánlotta őt. Azonban az interjú elején a kérdésemre, hogy hogyan kapcsolód-

nak a Szegedi Wesley János Általános iskola és óvoda intézményéhez az édesanya elmondta, 

hogy amíg Szegeden laktak Attila a Wesley általános iskola és óvodába taníttatták. 

INTERJÚ: 

Jelenleg már az interjú készítésekor Eszter elmondta, hogy családi házban élnek. Attilát 3- 4 

éves korukig a szegedi Wesley Általános iskola és óvodájába vitték. Míg itt éltek Szegeden. 

Majd miután sikerült albérletet találniuk Budapesten felköltöztek a fővárosban először Kis- 

Pesten laktak 1, 5 szobás panellakásban. Azonban nem túl rég sikerült kertesházba költözniük 

saját házba. Az édesanya az interjú során jó hangulatban volt. Örömmel mesélt arról, hogy 

kertes házban saját családi házba költöztek. Az édesanya pedagógus Biológia szakos tanár-

ként végzett a SZTE Pedagógia szakán. A férjével, akit bár közgazdász szintén értelmiségi. A 

szülők együtt élnek, Eszter A kisfiú betegsége miatt a GYES- en maradt. Attilának van egy 

húga kisebb testvére Izabella, aki egészséges Őt normál óvodába járatják. Eszter az anya emlí-

tést tett röviden gyermekei bemutatásakor, hogy egy harmadik gyereke is van, akivel jelenleg 

várandós. A család így 6 tagú. A szülők együtt élnek a nagyszülővel és a gyerekekkel. Így 

tudtak családi házba költözni.  

Eszter elmondása szerint így hogy a nagymama velük él ez számára könnyebbséget jelent, 

hiszen nagy segítség neki a mama. Azonban Attilával nehéz megértetni azt, hogy mikor a 

mamával maradnak, illetve amikor a mama is jelen van, kinek kell szót fogadni. Az édesanya 

azt is elmondta, hogy mikor 1, 5 évesen feltűnt, hogy Attila másképp viselkedik, mint a többi 

gyermek: „csak tolja a bab kocsit és nézi a kerekét, majd mikor le ejtettek egy kulcsot mellette 

nem reagált rá.” Pedagógusok lévén alapvető fejlődési ismeretek tudatában rá jöttek arra, 

hogy a gyermek másképp működik, mint ahogy ebben a korban általában szoktak a gyerekek. 

Azonnal felekeresték a korai fejlesztő központot ahol kitöltöttek egy kb. 40 oldalas kérdőívet. 

A gyermeket eközben elvitték hallás vizsgálatra, látás vizsgálatra, azonban mint azt az orvo-

sok megállapították nincs baj a gyerek hallásával. Hanem Attila autista. 

 A diagnózis megállapításától kezdve folyamatos fejlesztésre viszik a gyereket. 

Óvoda: 

Arra kérdésemre, hogy hogyan kerültek kapcsolatba a Budapesti Wesley Általános Iskolával 

és Óvodával. Azt a választ adta, hogy a fejlesztő központban javasolták számukra az óvodát.  

Eszter nagyon örül, hogy sikerült Attila számára a legjobb iskolai intézményt melyről akkor 

bizonyosodott meg mikor a gyereket első alkalommal évnyitó ünnepségre vitték. Ahol az év-

nyitón az egyik kisgyermek verset szavalt épp és megakadt azonban ezt a megakadást nem 

kísérte komolyabb gúnyos nevetés majd hamar folytatni tudta a verset a versmondó gyermek, 

hiszen az iskolában a tanárokból áradó nyugodt hangulat és az iskolai nyugodt légkör ezt le-

hetővé tette. Ez a tapasztalat és pedagógusok szakavatott hozzá állása nyugodtsága és közvet-

lensége meggyőzte őt, hogy Attila megfelelő óvodába és iskolába jár. 

Szeptember hónaptól Attila itt folytatja iskolai tanulmányait is.  

Arra a kérdésemre, hogy mit jelnet az számukra, hogy az iskola MET fenntartású? 

Eszter elmondta, hogy náluk a vallás az keverve van, jelen viszont nem tölt be jelentős szere-

pet a családban. A nagyszülők, katolikusak, de nem gyakorolják Ő az ókori görög- római mi-

tológiai hitrendszert vallja valamennyire magáénak férje pedig Buddhista keleti vallási szem-

léletet vall. „A nagyobbik fiú most elhatározta, hogy Ő a görög istenekben hisz!” 

Viszont az nagyon szimpatikus volt számára hogy az iskolában nyitott nem kötelezik a vallás-

gyakorlást. Nagyon tetszett neki a hittan tanár beszéde. Elfogadóak más vallási nézettel az 

iskolában nem szempont a hit és a vallás az iskolában. A hittan tanár közvetlen barátságos 
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ugyan, úgy ahogy a többi tanár. Tarja is vele a kapcsolatot, hiszen kétségesen segítenek min-

denben, ha kell. Az interjú végén az édesanya ismételten elmondta és felajánlotta a segítségét 

az iskola részére, vagy ha volna bármi más kérdésünk az iskoláról a gyermekéről vagy azzal 

kapcsolatban.  

 

 

13. Interjú 

Interjú 3 

Interjúalany: Szirákiné Lőrincz Éva- ápolt külsejű, jólöltözött, középkorú nő 

Gyermeke: Sziráki Levente- sajátos nevelési igényű, tizennégy éves fiatal fiú 

Lakhely: Bibó István utca 4/2. 

Interjú helyszíne: Osztrovszky utca 1/b 

Időpont: 2021.08.12. 15:35-16:06 

Időtartam: 31 perc 

Interjú hangulata: kötetlen beszélgetés, laza, jókedélyű hangulat 

Interjút készítette: Kőnig Ármin 

 

Interjú 

Családi háttér 

Az interjúalany tizennyolc éve házasságban él férjével, három gyerekük van, akik közül a 

középső Levente, aki sajátos nevelési igényű. Az anya szerint a gyereknek nincsenek viselke-

dési problémái, inkább visszahúzódó, könnyen be tud illeszkedni. A fejlődésében a mozgást is 

beleértve már kiskora óta látszott, hogy eltér az átlagtól, nehezen tanul, sok segítséget igényel. 

Levente jól kijön a testvéreivel, bátyjához korban közelebb áll, de inkább húgával szoros a 

kapcsolata, aki öt és félévvel fiatalabb nála.  Az anya szerint ennek az az oka, hogy Levente 

sok dologban gyerekes, míg a húga érettebb a korához képest.  

A gyerekkel az anya napi szinten minden délután együtt tanul, egy héten egy-két alakalommal 

úszni jár a húgával, illetve sok időt töltenek a nagymamájuknál. Az anya úgy fogalmazta meg, 

hogy „szoros kis családjuk van”, azt tette csak hozzá, hogy az apa a munka miatt inkább hét-

végén tud több időt velük tölteni. 

 A család a Rókusi Tesconál, a belvárosban lakik egy ikerházban. Mindhárom gyereknek kü-

lön szobája van, és van egy pici udvaruk is. Egy autójuk van, amit az apa használ hétközna-

ponként a munkában, ezért a család gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel közlekedik. 

Levente az iskolából már egyedül jár haza. 

Iskola 

Levente eredetileg a Táltosba járt, onnan csatlakozott az iskolához három tanévvel ezelőtt. Az 

anya elmondása szerint szeret ide járni, több osztálytársát már az előző iskolájából ismeri. Az 

online oktatás megnehezítette Szirákiné szerint az iskolával való kapcsolattartást, mivel sze-

mélyes találkozásra nem volt lehetőség. Az anya kifejezetten hangsúlyozta, hogy rendszere-

sen szeret konzultálni a pedagógusokkal, és nagyon hasznosnak tarja az alacsony létszámú 

osztályokat és a segítő pedagógusok jelenlétét fia oktatásában.  

A család nagyon szívesen vesz részt az iskola eseményein, az anya szerint jó lenne több isko-

lai rendezvény, program, de tisztában van az iskolát negatívan érintő jelenlegi helyzettel. A 

pedagógusokat nagyra értékelik, úgy érzi, hogy nem csak a tanítás terén kapcsolódnak be a 

gyerekek életébe, hanem igyekeznek az élményekben is adni nekik.  

Levente tanulási nehézségei miatt nem szeret tanulni, de a szülők igyekeznek segíteni neki, 

motiválni. Nem várnak el tőle ötösöket, nagyon örülnek egy hármasnak is, a gyerek sikerél-

ményét és saját teljesítményéhez viszonyított fejlődését tekintik a legfontosabbnak. A jövőt 

tekintve bizonytalanok abban, hogy Levente le tudja-e tenni az érettségit. A legjobban annak 
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örülnének, ha az intézményben folytatná a tanulmányait, de ha ez nem lehetséges valamilyen 

szakmát választanának.  Ebben a kérdésben abszolút támaszkodnak a tanárok véleményére. 

Az anya nagyon pozitív véleménnyel volt az iskoláról. „Elemi szükségletű ez az iskola. Azt 

gondolom, hogy nagyon sok szülő piszkosul boldog, hogy ez létezik, meg egyáltalán ide be 

tudott kerülni a gyereke.” Elmondta, hogy a család nem engedhetné meg magának, hogy egy 

fizetős intézménybe járassák Leventét, így ha nem létezne ez az iskola, nem tudnának mihez 

kezdeni. 

 

 

14.Interjú 

 

Interjú alanyok: Kissné Darázs Gabriella SZMK elnöke 

Gyerek: Kiss Dániel Nikosz 7 tanulásban akadályozott 

Interjú helyszíne: Szegedi Wesley János Általános iskola és Óvoda Osztrowszky u. 2. 

Időpont: 2021.08.13. 

Időtartam: 30 perc 

Interjút készítette: Erdődi Adrienn 

 

Az édesanya Kisné Darázs Gabriellával az interjút Messengeren keresztül online tudtam elvé-

gezni. Mivel munkahelyi elfoglaltságai nem tették lehetővé a személyes találkozást. Az édes-

anya ápolt megjelenésű, az interjú hangulata optimális volt.  

A család 3 tagú. A család Szegeden él Szőregen családi házban. Gabriella Bölcsödében dol-

gozik óvónőként. A férje vállalkozó. Mivel a nagyszülők már idősek így nagyon minimálisan 

tudnak segíteni.  

Gabriella elmondása szerint a gyermek későn született. Ferde nyakkal így a kórházból kike-

rülve azonnal elkezdtek fejlesztésre járni. Dévény tornára és mindenféle fejlesztésekre jártak 

Dániellel kisbaba korától kezdve. Meghatározott diagnózisa nincs a gyereknek. alacsony az 

IQ-, ja, Gabriella elmondása szerint. A szülők rendszeresen viszik a gyermeket magukkal kö-

zösségbe, kirándulni, nyaralni. Amelyekre Dániel optimálisan reagál.  

A Wesley Általános Iskolát és óvodát a Szegedi pedagógiai szakszolgálat javasolta. Dániel 

óvodás korától kezdve az intézménybe jár. Gabriella Örül, hogy megtalálta Dániel számára a 

megfelelő oktatási intézményt, ami az Ő fejlődésének a legmegfelelőbb. Bár az anya elmond-

ta, hogy mindenképp alternatív óvodában és iskolába szerette volna beíratni Danit. 

Kérdésemre, hogy az intézmény MET fenntartású ez számukra jelent- e valamit?  

Gabriella elmondta, hogy bár keresztény hagyományok szerint nevelik Danit ugyanakkor nem 

vallásosak. Elfogadja, és úgy véli pozitív nevelésben erősíti a gyereket az, hogy van hittan óra 

az iskolában, de Őt ez különösebben nem érinti. A nagyszülők, katolikusak ez az, ami még 

meghatározó vallási szempontból a családban, de férje és Ő sem gyakorolja keresztény val-

lást.  

Viszont azt észre vette, hogy a MET mint egyházi iskola a vallást nem teszi kötelezővé. Az 

intézményben tanító pedagógusok, Pedagógus asszisztensek és más munkatársak is igen elfo-

gadóak és nyitottak.  

 

 

15.Interjú 
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4 fős család, 2 gyermek és a szülők. Középkorúak a szülők a két gyermek 5.-es, 8.-os. 

Farkas Katalin 

A kisebbik gyermek SNI-s, a nagyobbik teljesen egészséges. Azért íratták ide a másik fiu 

mert nagyon meg vannak elégedve az iskola szakmai felkészültségével. Mindkét gyermek itt 

fog továbbtanulni. 

A kisebbik SNI-s és enyhe autista gyermek. Az 1. osztályt normál iskolában kezdte. Az év 

végén olyan jellemzést kaptak a gyermekről, amit nem voltak hajlandó aláírni a szülők. Alá-

írás nélkül a szülők tudtán kívül az iskola elküldte a jellemzés a pedagógiai szakszolgálathoz. 

Akkor merült fel a Wesley, amit a magán úton alkalmazott konduktoruk ajánlott. Nagyon ne-

héz volta bekerülés, de sikerült. Az akkori első osztályból 1 gyermek visszamaradt, így tudtak 

bekerülni az e gyermek helyére a második osztályt már itt kezdte a gyermek. Az első és után 

érzékelhető volt változás. A gyermek sokat fejlődött beszédében, ugyanis azzal voltak gondja-

ik leginkább. tanulás jól ment előtte is.  A sikerek miatt, úgy döntöttek, hogy az egészséges 

fiúkat is ebbe az iskolába íratják. a nagyobbik gyermek is jól érzi itt magát. Az előző iskolá-

ban nem találta az összhangot a fiú osztálytársaival. Ebben az iskolában, a kis létszám miatt 

nagyon hamar beilleszkedett, s mivel érzékeny testvére révén a sérült gyerekekre, nagyon 

sokszor segít az osztálytársainak a tanórákon. 

Elmondta még anyuka, hogy nagyon tartanak attól, hogy bezár az iskola.  Már a covid ideje 

alatt is visszább esett a gyermek beszédkészsége, úgy véli nagyon fontos az osztálytársi, tanári 

kapcsolat. Az oktatással kapcsolatban elmondta, hogy az osztályt differenciáltan oktatják, az 

osztály egyik fele a terem egyik végén az egyik táblánál tanul, a másik fele pedig a másik 

oldalon tanul. Igy lehetséges, hogy gyermeke gyorsabban tud haladni az anyaggal. 

Mára már bizonyos tantárgyakból, az évfolyam legerősebbeivel tanulhat oly módon, hogy 

magyar, matek, angol, történelem órán másik osztállyal tanul. 

A gyermek annyit fejlődött angolból, hogy a youtube videókat csak angol nyelven nézi. 

 

 

16. Interjú 

Interjúztató neve: Veres Nóra 

Interjúalany: Simity Éva (édesanya) és Kubatovics Bella (érettségi után álló tanuló) 

Interjú időpontja: 2021.08.12. 9:30 

Interjú helyszíne: Szeged, Szél utca 6. – Kellemesen, ízlésesen berendezett kicsi udvarral ren-

delkező kertes ház, villamossal könnyen megközelíthető, csendes, nyugodt környék.  

Időtartam: 22 perc 

Interjú hangulata: nyugodt, kellemes, oldódott 

 

Interjú: Bella a szüleivel és két lánytestvérével él Szeged egyik csendesebb utcájában. Bella 

idén sikeresen leérettségizett. A lány 7. osztályig normál tanrendű iskolába járt, utána került a 

Wesley-be. Gimnáziumi tanulmányait újra normál tanrendű intézményben kezdte, de 11. első 

félévében újra a Wesley-be került.  
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Bella Asperger szindrómás. Édesanyja elmondása szerint nagyon okos és ügyes, ám a szociá-

lis/beilleszkedési dolgokkal problémái vannak. Ezeket az anyuka már a lány 2 éves korában 

felfedezni vélte, de igazán hozzáértő segítséget és diagnózist 14 éves korában kaptak.  

Anyuka elmondása szerint az egész intézményre jellemző az elfogadás és a befogadás. Bella a 

régi iskolájában többször panaszkodott piszkálódásra, csúfolódásra, mind a tanulótársai, mind 

a tanárok részéről. A Wesley-ben semmi ilyesmit nem tapasztaltak, csak a kamaszokra jel-

lemző általános kis csipkelődést.  

Bella korábban az iskola által szervezett fejlesztéseken, programokon szívesen vett részt, ám 

ezek anyagi okokból szépen lassan megszűntek. A lovaglás és a görkorcsolya az, ami igazán 

hiányzik. Emellett egyébként szabadidejében gitározik és röplabdázik. Az édesanya jógaokta-

tó, így a lányok (Bella és testvérei) szívesen jógáznak.  

Anyuka szerint a tanárok maximálisan kihozzák a gyerekekből a bennük rejlő lehetőségeket. 

„Én úgy látom, hogy mindenki szívből ott van és teszi a dolgát.” Így az érettségi után egy fé-

lelmük van; az intézményből való kikerülés. Bella turizmus szakirányban fog egy képzést 

elvégezni, ezután egyetemre szeretne menni, szintén turizmus-vendéglátás szakirányban. A 

továbbtanulással kapcsolatban anyuka megemlítette, hogy a karanténhelyzet és az online okta-

tás nagyon megnehezítette az életüket. Bellát rosszul érintette, hogy kimaradt a rutin a min-

dennapokból, valamint bántja, hogy kimaradtak a közös élmények.  

Összességében nagyon pozitívan nyilatkoztak az iskoláról, a fejlesztésekről és a tanárokról. A 

lánynak negatív tapasztalatai nincsenek, szeretett a többiekkel bent lenni. Egy lánnyal szoro-

sabb barátságot kötött, vele szeretne jóban maradni.  

 

 

17. Interjú 

Interjúztató neve: Veres Nóra 

Interjúalany: Bölcskei Molnár Brigitta (édesanya) és Mátrai Mira (4. osztályba megy) 

Interjú időpontja: 2021.08.12. 15:00 

Interjó helyszíne: Szeged, Sárosi utca 3/a, 7. emelet, 20.ajtó – Kicsi panellakás, ám otthono-

san berendezve. Busszal könnyen megközelíthető, közelben üzletek és játszótér. 

Időtartam: nem engedte a szülő a hangfelvételt, nagyjából 20 perc 

Interjú hangulata: kissé feszült volt az elején, majd a kislány feloldódott, anyuka végig tartotta 

azt a bizonyos két lépés távolságot. 

 

Interjú:  

Mira a szüleivel és az ikertestvérével él Szeged egyik lakótelepén, egy 2 szobás lakásban.  

Mira az 1. osztályt ikertestvérével együtt kezdte egy sima általános iskolában, ám Mirának a 

matematikával gondjai voltak. Elkezdődtek a kivizsgálások, a kislány SNI-s. Anyuka látható-

an kereste a kifejezést, annyit mondott, hogy nehéz volt a matek. Valamint a szabadidős tevé-

kenységeknél; nem tudta megmondani, hogy milyen sportra jár a kislány (valami judó szerű 

izé) 



56 
 

 

A Wesley-be kerülésükkel kapcsolatban a legfontosabb amit kiemeltek mindketten, hogy na-

gyon kicsi az osztálylétszám, valamint nagyon elfogadó a közösség. Mira nagyon könnyen be 

is illeszkedett.  

Anyuka elmondása szerint már 1 hónap alatt jelentősen érezhető volt a változás a kislány ta-

nulmányi eredményeiben. A kötelező hittant nagyon szereti, nagyon sok éneket és dalt tanul-

nak, valamint a hitoktató is kedves.  

Mira nem szívesen beszélt a régi iskolájáról, 1-1 szóval láthatóan szerette volna rövidre zárni 

a beszélgetést Az anyukája szerint sok bántást kapott a régi helyen. A kislány szeret bejárni, 

várja a szeptembert is. Legjobban a fejlesztést várja, mert oda jár a kis barátnője is. Az édes-

anya elmondása szerint a tanárokkal maximálisan jól működik a kapcsolattartás, a nyári szü-

netre is kaptak tanácsot.  

Mirának még nincs konkrét tere a jövővel kapcsolatban, de például nagyon szeret olvasni, ez 

érdekli is.  

A végén elmondta, hogy nem igazán szereti a menzás ebédet. Az édesanyja félti a kislány 

további előrehaladását az iskolát ért támadások tükrében. Elmondta, hogy örül a lánya fejlő-

désének és nagyon nem szeretné, ha bizonyos körökben 1 tollvonással tönkre tennék az eddigi 

munkát.  

Összességében nagyon elégedettek az intézménnyel is, a fejlesztéssel és a tanárokkal is.  

 

 

18. Interjú 

 

Interjúztató neve: Veres Nóra 

Interjúalany: Varga Tünde  

Interjú időpontja: 2021.08.14. 10:00 

Interjó helyszíne: Szeged, Agyagos utcai Bölcsőde – könyvtár 

Az édesanya a munkahelyén fogadott minket.  

Időtartam: nagyjából 20 perc 

Interjú hangulata: végig oldott, szívélyes és bensőséges volt a hangulat.  

 

Interjú: 

Tünde és kisfia ketten laknak egy lakásban. A kisfiú most megy 5. osztályba. 5 évesen kapott 

Asperger diagnózist Budapesten. Jól kompenzál, mehetett volna hagyományos iskolába, de 

anyuka gyógypedagógus, így korai fejlesztés ellenére/mellett is szerette volna ide járatni a 

kisfiút. Az édesanya egyébként a Főiskolán szakvizsgázott. 

Az intézmény fenntartásával kapcsolatban elmondta, hogy kifejezetten örül az egyházi fenn-

tartásnak, mert ez a része egy hatalmas löket elfogadást ad a gyerekeknek. Állami intézmény-

ben kevésszer tapasztal ilyet. A tanárok nagyon jól kezelik az esetleges magatartás béli prob-

lémákat. A gyerekeket nem büntetik a kívülállóságuk miatt, hanem egyenlőként tekintenek 

rájuk.  

„Olyan az intézmény, mint egy nagy család. Mi is a portástól kezdve a takarítónéniig minden-

kit ismerünk.” 



57 
 

 

A kisfiú pedagógiailag megkapja a megfelelő oktatás és fejlesztést. Elmondása szerint a kisfia 

jól érzi magát a bőrében.  

Nyaranta egészséges gyerekekkel együtt megy a kisfiú táborba, ezáltal fejlesztik a szociális 

készségeit.  

Az édesanya az iskolai fejlesztéseket is nagyon hasznosnak találja, emellett ő egyénileg is 

fejleszt. Elmondása szerint a pedagógiai szakszolgálat nagyon segít, TSMT tornától kezdve a 

lovaglásig, nagyon széles a terápiás/fejlesztő körkép. A többségi iskoláktól eltérően itt nem 

utazó gyógypedagógusok vannak, ennek kifejezetten örül.  

A kisfiú további tanulmányiról kérdeztük, itt elmondta, hogy nagyon szeretné, ha maradhatna 

gimiben is, hiszen itt biztonságban van, de most kétségbe van esve és nagyon fél a jövőtől. 

Nem igazán tudja, hogy hova vinné a fiát, ha bezárna a Wesley. Félti a gyermekét, mert tudja, 

hogy sérültként egy esetleges iskolaváltás mennyire megviselné, hiszen a döntéshozók ezzel 

nem feltétlen vannak tisztában.  

Tünde szerint egy komoly indikátor, hogy az elmúlt néhány, de főleg az utóbbi egy évben 

több kiváló pedagógus ment el az intézményből. Elmondása szerint ő tudatosan készült a 

Wesley-re, nehéz is a bejutás, de abszolút megérte.  

Szakmabeliként csak pozitívan tud nyilatkozni az intézményről. Az aktuálpolitikai lépésektől 

viszont tart. 

 

 

19. Interjú 

Interjú alany: Tatár Zsolt 

Lakhely: Algyő, Hóvirág utca 3. 

Interjú helyszíne: Wesley Iskola 

Időpont: 2021.08.11. Szerda, 14:00 

Időtartam: 22 perc 

Interjú hangulata: Kezdetben ideges, később lazább. 

Interjút készítette: Végh Bernadett 

 

Interjú: 

Zsolt elmesélte, hogy fia Benedek, aki hamarosan 12 éves lesz, és szeptemberben kezdi a ne-

gyedik osztályt. A második osztály második felében kezdte meg tanulmányait a Wesley-ben, 

előtte egy „átlagos” állami iskolába járt. Már óvódában észrevették, hogy SNI-s, figyelem-

koncentrációs zavarral és hiperaktivitással küzd. Remélték, hogy egy átlagos iskolába is be 

fog tudni illeszkedni, de a tanárnő „kiszórta” azokat, akik nem odavalók. Mivel később érke-

zett a mostani osztályába, évismétléssel sikerült őt felzárkóztatni.  A váltás után a javulás 

egyből érzékelhető volt. Az egyik legnagyobb előny, hogy kislétszámú osztályok vannak és 

hetente kap többféle gyógypedagógiai fejlesztést. A korábbi iskolájában a gyermekek kiközö-

sítették, ide viszont szeret bejárni. 

Három testvére közül a két legkisebb (ikrek) már most tudhatóan SNI-sek. Koraszülöttek vol-

tak, emiatt nem úgy fejlődnek az izmaik, mint kéne. Az átlagtól eltérően érzékelik a világot. 

Egy év múlva kezdenék meg az iskolát, még kérdéses, hogy megpróbálják-e államiba íratni 

őket, vagy egyből jönnek ide. Benedeknek is van egy ikertestvére (egy lány), aki viszont 

semmilyen hasonló eltérőséggel nem rendelkezik. 
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A Wesley iskola oktatási színvonalát teljesen jónak gondolja. Arról nincs információja, hogy 

kívülről milyen az iskola megítélése, mivel nem Szegediek. A tanárok teljesítményével és 

hozzáállásával teljes mértékben meg van elégedve. Elérhetőnek tartja őket. Az egyházi 

fenttartás számukra nem érzékelhető.  

Benedeknek van egy szintén algyői osztálytársa, vele nagyon jó barátságban van (hozzájuk 

pénteken mentünk interjút készíteni).  

Az osztályba vegyes szociális háttérből érkeznek gyermekek. 2-3 lány van, a többiek fiúk. 

Cigány gyermek nincs az osztályban. Egy mozgássérült volt, de ő már elment egy hasonló, de 

pénzesebb magániskolát. Oda ment át a volt osztályfőnök is, emiatt Benedeknek már a negye-

dik osztályfőnöke van. Ernő bácsi tanítja most, és őt nagyon szereti. A korábbiakat nem iga-

zán említette otthon, bár érzékelhetően kedvelte őket is.  

A szülők mindenképp szeretnék, hogy a gimnáziumot is itt végezze el. Egy hónapja hunyt el 

Zsolt apósa. Amíg élt, addig a gyermek az ő hatására asztalos szeretett volna lenni. Jelenleg 

ezt a témát viszont szünetelteti a család. Sportolni nagyon szeret, kajakozni jár rendszeresen. 

Ki kell fárasztani, mert ha a hatalmas mozgásigényét ki tudja élni, akkor a tanulás területén is 

nagyon jól teljesít. Az edzéseken vannak SNI-s gyermekek, ha szükséges külön figyelmet 

tudnak számára biztosítani. De a csoport abszolút vegyes. Régen volt görkorcsolya és Judo, 

de előbbi megszűnt, utóbbi nem érdekelte Benedeket. Most nyáron fog először ottalvós tábor-

ba menni (Erzsébet tábor). Izgulnak mindannyian, hogy fog sikerülni. 

Jelenleg lakásfelújítás van náluk (kertesházban élnek), így előnyös is, hogy a gyerekek addig 

(remélhetőleg) jó társaságban tudnak kikapcsolódni.  

  

Megfigyelések: 

Mivel az iskolában volt az interjú, a családi környezetből semmit nem sikerült megtapasztal-

nunk. Az apuka kedves volt, beszédmódja nagyon figyelmes és szeretettel teli volt. Fogalma-

zása számomra egyértelművé tette, hogy teljes elfogadással áll az SNI-s gyermekei felé, egy-

általán nem beszélt róluk másképpen, mint a nem SNI-s lányáról.  

 

 

20. Interjú 

 

Interjú alany: Demecsné, Demecs Zétény 

Lakhely: Algyő, Tüzér utca 10. 

Interjú helyszíne: Algyő, Tüzér utca 10. 

Időpont: 2021.08.13. Szerda, 17:00 

Időtartam: 63 perc 

Interjú hangulata: Eleinte kimért, tárgyilagos, később személyes, érzelmes, bensőséges. 

Interjút készítette: Végh Bernadett 

 

Interjú: 

Zétény (aki autizmussal él) az anyuka kérvényére egy próbahét sikeres lezárulása után került 

az iskolába. A kolléganőjének a fia is ide jár. Elsőben még hinni akart abban, hogy a normál 
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oktatás is sikeres lesz, de nem váltak be ezen reményei. Ekkor volt Zétény másodikos és 8 

éves.  

Mindenben más volt ez az iskola. Önmagában már a beutazás is mássá tette. A kislétszámú 

osztályok a legjobbak e téren, de Ernő bácsi önmagában egy csoda. Imádja a gyerekeket, ami 

abszolút kölcsönös. Nem tapasztalnak az iskolában kirekesztést, a tanárok empátiára és segí-

tésre nevelik a gyermekeket.  

Zétény egy-egy szóban válaszol, de állítása szerint szeret bejárni, jól kijön az osztálytársaival, 

és a tanárait is kedvesnek gondolja.  

Az előző iskolában sem volt kiközösítve, de a tanárok ekkora létszám mellett nem tudták a 

gyermek speciális igényeit figyelembe venni. Emiatt nem tudott bent tanulni. A délutánjaik a 

házifeladatok mellett az óra anyagok hosszú átvételével, megtanulásával teltek. Váltás után a 

második osztályt neki is újra kellett járnia. Nagy előny, hogy az osztályban mindenki küzd 

hasonló problémákkal, így nem érzik kívülállóknak magukat a gyermekek (és a szülők sem).  

Zéténynek nincsenek konkrét elképzelései a jövőt illetően, de szereti a matekot, az éneket és 

az olvasást is. A gimnáziumot is itt tervezik elvégezni, noha valószínűnek tartják, hogy be 

lesz zárva az iskola.  

A középső fiúk (3 fiúgyermekük van) diszes volt, de akkoriban nem volt olyan iskola, ahova 

sikeresen tudott volna járni. Most az anyuka nagyon örül, hogy a Wesley betöltött egy hatal-

mas űrt e területen, ezért is retteg a megszűnésének a gondolatától.  

Az egyházi fenttartás nem probléma, sőt a szülők fontosnak tartják a vallási hovatartozás ér-

zését. Örül, hogy hitoktatásban vehet részt a gyermek, a tanárokkal és a tantervvel is abszolút 

meg van elégedve. A vallási irányt nem erőltetik, és nem is viszi bele az oktatás a felekezeti 

különbségeket. Előfordul, hogy éneklés, gitározás is van hittanon. Zétény szereti is őket. 

Anyuka mondta is, hogy a vallást nem erőltetik a gyermekekre, viszont egy kedves ismereti 

megalapozás nagyon hasznos szerinte.  

Az előző iskolának az igazgatójáról nagyon rossz véleménye van, megszégyeníti a kollégáit, 

és erőteljesen „bevitte a narancszászlót” az osztályba. S noha tisztában van Iványi Gábor erő-

teljesen ellenzéki állásfoglalásával, kifejezetten értékeli, hogy minden nehézség vagy támadás 

ellenére sem jelenik meg a politika az iskolában. Panaszkodik amiatt is az integrált(nak neve-

zett) oktatásról, hogy sem a körülmények, sem a tanárok tanulmányai, sem a felkészültségük 

nem alkalmas SNI-s gyermekek befogadására.  

Zétény jár terápiára, tornára és pszichológushoz is. De mindenhova egyénileg. Kezdetben az 

iskolában volt lovasterápia, torna, úszás, sok egyéb lehetőség, amik a politikából eredeztethe-

tő anyagi megvonások miatt sajnos megszűnni kényszerültek. Emiatt főleg külsős helyekre 

viszik a szülők a gyermekeiket.  

Itt Zétény is beszáll a beszélgetésbe, és elkezdi összetettebben megfogalmazni, egyre többször 

a szemünkbe nézve elmesélni, hogy mely programokat és miért szerette. Nem tud kedvencet 

választani, mindet örömmel folytatja. Szereti a játszótereket, a kedvenc játéka pedig a lego. 

Elmondása szerint neki nagyon sok is van belőle.  

Még az online oktatás alatt is kapott az iskolától hetente (természetesen online) fejlesztést. Az 

első évében az algyői iskola is nyújtott számára fejlesztést, de egy év alatt nem kapott annyit, 

mint a Wesley-ben egy hónap alatt. Emellett amikor bejárós oktatás volt, külön élmény az 

anyukának, hogy a gyermek nem hoz haza leckét (csak tanulnivalót). A délutáni napköziben 
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segítenek nekik megcsinálni az összeset. A verseket elsők között tanulja meg, ezek nagyon jól 

mennek neki. A nyílt órákon pedig megnézhetik, miként zajlik mindez a hétköznapok valósá-

gában.  

Zétény az online oktatás rész érdekességeinél magától közbeszól már, kiegészíti vagy javítja 

anyja mondanivalóit. Láthatóan kezdi komfortosan érezni magát a jelenlétünkben is. Vissza-

tért arra, hogy mégis csak volt kedvenc foglalkozása, ez pedig a görkorcsolya volt. Emellett 

példákat sorolva sem igazán tud hibát vagy javítandó területet megnevezni az iskolával kap-

csolatban. Már vár arra, hogy szeptemberben visszamehessen, reméli egész évben be fog tud-

ni járni, noha sok kényelmes szempontot is megnevezett az otthontanulás mellett. Megtudtuk, 

hogy amikor másik csoport az udvaron játszik, van hogy behallatszódik a termekbe (az övék 

ablaka pont arra néz, abba az irányba, ahol anyuka annó tanult), de nem igazán zavarja őket. 

Mindezt mosolyogva, magától (kérdezés nélkül), lelkesen. 

A szülők és a tanárok is nagyon segítőkészek. Ernő bácsi mindenre egyből készségesen rea-

gál, túl is teljesítve a kötelességét. Többször kiemelte az anyuka beszélgetés alatt az osztály-

főnök előnyeit. Nem csak meg van vele elégedve, de nem is tudna nála jobbat elképzelni.  

 

Megfigyelések: 

Egy takaros falú csendes de tiszta utcájában áll a ház. A kertben egy gyönyörű és kedves ku-

tya rohangált, illetve 2 (ránézésre elég drága kategóriás) autót láttunk. A kert állapota azt su-

gallta, hogy a felsőközéposztályba tartoznak (pl.: jakuzzi, medence, kertrendezés, díszítő ele-

mek). Anyukáról megtudtuk, hogy két diplomával rendelkezik, és mérnökként dolgozik. 

Apuka pedig még munkában volt.  

A házba lépve sem változott a benyomásunk. A dupla ajtótól balra volt egy nagy amerikai 

konyhás nappali, itt, az étkezőasztalnál foglaltunk helyet, ahova időnként Zétény is kijött, 

volt, hogy (az anyukája kérésére) ott is maradt velünk. Anyuka 50 körül lehet. A beszédmód-

ja, megfogalmazása alapján egyértelműen értelmiségi. Katolikus vallásúak. Mikor a gyerme-

kekről volt szó, néhányszor könnybe lábadt a szeme. Főleg olyan témáknál, amik a jövő bi-

zonytalanságait vesézték ki. Emellett semmit nem erőltetett a gyermeknél, ha annak ölelésre 

vagy bújásra volt szüksége, megkapta. A köszönés nehézkesen sikerült, de anyuka türelmes 

kedvességgel vezette rá a fiút. Ezekből azt szűrtem le, hogy teljes elfogadással áll a gyermek 

felé, viszont félti őt a jövőben lehetséges nehézségektől.  

Apuka pont távozásunkkor érkezett meg, így csak egy köszönést váltottunk vele. Szigorú te-

kintetű ötvenes férfi, de a kézfogása és hanghordozása nem sugallt agressziót, inkább csak 

határozottságot. Némi Facebook alapú „nyomozás” által megtudtuk, hogy a Geotransz Kft. 

cégvezető tulajdonosa. A családi képek mellett feltűnt, hogy apuka Zétényről, és a közös 

örömeikről posztol a legtöbbet (noha összesen évente 2-3 számunkra elérhető poszt jelent 

meg). 
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Egyéb interjúk 

21. interjú 

Interjú Ormándiné Nógrádi Erika Igazgató nővel – Wesley Iskola Szeged 

Interjút készítette Nótár Ilona és Pöltl János  

2021. 08. 10. 13-14 óra 

Előirányzott célok, alapvető ismeretek 

Célunk, hogy az iskola elvégzésével életképes felnőtt legyen a gyermekből. Minél nagyon 

függetlenséget elérni. Vannak területek, melyek fejlesztése csak részben sikerülhet, de egy 

gyermek aki egy területen gyengén teljesít, más területeken fejlesztve kiválóan teljesíthet. 

Gondoljunk csak a diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia okozta nehézségekre. Ezeket a fejlesz-

tésre szánt területeket másképp, más módszerrel kell triggerelni. Ez a tanár, pedagógus felada-

ta. Más elvárás, más számonkérést teszt szükségessé. 

A munkaerő piacon nem várják a gyermekeinket tárt karokkal, de igyekszünk felkészíteni 

őket. 

Egyébként a gyermekeink nagy része teljesen tisztában van a teljesítőképességével, ezzel nem 

kell sokat foglalkozni. Néha felül értékelik magukat, vagy előfordul, hogy inkább alul értéke-

lik magukat, ezért nagyon fontos a pozitív visszacsatolás és az, hogy képességeinek megfele-

lően kérjük őket számon és tanítsuk őket. 

Az iskola szolgáltatásai a gyermekek részére térítésmentesek. 

Gyermekek viszonya egymáshoz (csúfolódás..) 

Nem jellemző a csúfolódás. Legalábbis nem a komoly verbális bántalmazás. Olyan előfordul, 

hogy „mit csinálsz ott te hülye cigány?” – de ez nem durvul tovább. Egyébként nincs semmi-

féle nemzetiségi kimutatásunk, iskolánk speciális igényű gyermekek befogadására rendezke-

dett be. 
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(megjegyzés: a további és többi beszélgetésből az derült ki, hogy kb. 20%-ra teszik a cigány 

gyermek számát, a 200 fős gyermeklétszámot alapul véve.) 

A szülők bevonásának sikere 

1/3ad részük csupán elhozza a gyermeket, de nem tudunk kapcsolatot kezdeményezni, másik 

részük aktív és támogató, a harmadik rész inkább elutasító a gyermeke állapotának elfogadá-

sában. Természetesen jobb a haladás azok tekintetében, akik hajlandók aktív részt vállalni 

gyermekük fejlesztésében, kapcsolatban vannak a tanárral, figyelik gyermekük fejlesztési 

programját, és igyekeznek támogatólag részt venni abban (gyakorló feladatok, együtt tanulás, 

játszás)  

Érdekes módon most a Covid időszak alatt sokkal jobb és élőbb volt a kapcsolat a szülőkkel, 

mert online elérhetőek voltak, bármikor tudtak írni az adott tanárnak és egy nagyon proaktív 

kapcsolat alakulhatott ki. Éppen ezért azt gondolom, hogy a személyes megjelenéshez kötött 

szülői értekezlet elavultá válik és ez az új forma veszi majd át a helyet. 

A mi gyermekeink is tanultak a Covid alatt. Nagyon nehéz időszak volt. Úgy próbáltuk meg-

oldani, hogy egy nap, csupán egy- max két tantárgy a heti anyagait igyekeztek a tanárok átad-

ni a gyermekeknek. 

Fejlesztési tervek  

Itt érdemes tisztázni, hogy a fejlesztési tervek az egyéni szakértői vizsgálatban pontosan leírt 

kompetenciák, készségek hiányára, meglétére alapít. A szakértői vélemény, három évente egy 

szakértő bizottság döntésén alapszik. Ez mindig egy kényes kérdés, hogy ott két órában való-

ban bemérhető-e a gyermek, és hogy ők vajon tényleg jó döntést hoznak-e, hiszen mi sokkal 

többet, napi szinten foglalkozunk velük, de most ez működik, ehhez tudunk igazodni. Mi 

nem, a szülő tud fellebbezni, ha semmiképp nem ért egyet. 

Na most, miután elkészül a fejlesztési terv,  egy vezető gyógypedagógus koordinálása mentén, 

több pedagógus is bekapcsolódik a fejlesztési munkába, amelyek általában 3 hónapos elő-

irányzott tervek mentén születnek. Három hónap után megnézzük, sikerült-e elérni a célt, és 

ha nem, ennek megfelelően módosítunk. Az elért eredményekhez viszonyítva haladnak előre, 

vagy ha szükséges, akkor folytatják a megkezdett munkát. 

Szakértői vizsgálatok 

Nálunk az átlagtól eltérően előfordul, hogy a három éves szakértői vizsgálat azt az eredményt 

hozza, hogy a gyermek teljesen felzárkózott egy normál követelményrendszerű osztályban 

való tanulásra. Olyan gyermekünk is van, aki az érettségihez való úton jut el arra a szintre, 

hogy felzárkózik többségi társaihoz, sőt sok esetben felül teljesít. Azok a gyermekek, akik 

besorolásuk szerint általános tantervű iskolába is mehetnének, általában maradnak nálunk, 

mert itt érzik a megtartó erőt, a támogató tanári jelenlétet, és az osztályban megtalálják a he-

lyüket. A pedagógusaink, amiatt hogy differenciáltan oktatnak, minden gyermeknek megte-

remtik a fejlődésre való lehetőséget.  

Fejlesztési tervnek alap követelmény disszonancia (fejlődik a gyermek, de nem az osz-

tálynak megfelelő szintet hozza)  

A legfontosabb a gyermek fejlődése, semmiképp nem buktatunk meg gyermeket, aki munkát, 

energiát fektet be, de ezzel együtt kevésbé halad. Aki a képessége felső határán teljesít, az 

nem bukik meg. Ha fejlődik, akkor nem probléma, ha kisebb lépésekben halad. Általában van 

10 tantárgyi bukás, de ott valóban azok buknak meg, akik „tényleg akarnak”, nem járnak be, 

nem vesznek részt az órákon, nem csinálják a feladatokat… A 16 pluszos korosztályban itt 
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jelentkezik a lemorzsolódás. Ami nálunk nagyon csekély mértékű: utána nyúlunk a gyerme-

keknek, de aki nem akar jönni, ekkor lemorzsolódik.  

Ők talán később az itt Szegeden lévő felnőttek iskolájában folytathatják később.   

Egy osztály (kis létszámú osztályok) összetétele is nagyon sokszínű lehet: autisták, SNI-sek és 

normál képességűek (valamilyen tanulásban való nehezítéssel). Fontos, hogy ennek megfele-

lően legyenek oktatva, így felkészült pedagógusaink (sok esetben, természetesen nem minden 

alkalommal) differenciáltan készítik el a feladatokat. Akik jobban haladnak matekból például, 

előre dolgozhatnak. Van egy feladatdoboz, onnan veszik ki a feladatot, majd a megoldásukat 

beteszik a megoldásdobozba. Aki önellenőrzésre is képes egyedül, amikor elkészült, az ellen-

őrző dobozból kiveheti a mintamegoldást. Aki kevéssé halad, számára játékosabb módon, 

esetleg közösen oldanak meg feladatot, és így tovább. Az asszisztens abban segít, hogy min-

denki tudjon haladni a neki szánt feladatok szerint. A csoportmunka elég nehézkes sok gyer-

mek, különösen autista esetében. Két autista nem minden esetben tud együtt dolgozni. 

Tanár – diák kapcsolat 

Nagyon fontos hogy az osztály csoport egymással működőképes legyen, ezt a felvétel során is 

nagy hangsúllyal figyeljük. A tanárok kapcsolódása a diákokkal szintén fontos, hiszen ő neki 

kell ösztönözni a gyermekeket a fejlődésre. Itt fontos megjegyezni, hogy a tanári közösség 

(habár tavaly ez nemileg módosult az igazgató váltással, ami egy teljesen normális és érthető 

folyamat része) egy nagyon proaktív közösség, az órák szüneteiben megbeszélik a gyermek-

hez kapcsolódó sikereket, kudarcokat, és ebből egyáltalán nem csinálva presztízs kérdést, 

támogatják egymást. „Figyelj, én ezt így csináltam, azt szerette, jól teljesített, próbáld meg t e 

is..” 

Illetve vannak a hivatalosabb osztály megbeszélések, amikor végig visszük a gyermekek fej-

lődését egyenként. És természetesen az esetmegbeszélések, ahol a gyermekhez kötődő összes 

ember jelen van, szoc.munkás is akár. Itt feltárjuk a problémát és közösen keresünk megol-

dást. Olyan is született, hogy új fejlesztési célokat jelöltünk ki, de olyan is volt, akit elbocsáj-

tottunk másik iskolába, zárt intézménybe, mert itt nem működött jól. 

Gimnázium 

Igen a diákjaink közül nagy arányban maradnak. Itt önállóságra igyekszünk nevelni, de nem 

mindegy, hogy egy 9 fős osztályban odafigyelve az igényeire, képességeire tudunk tanítani, 

vagy a gyerek bekerül egy 30-40 fős csoportba és megy az lóistálló nyomás… Természetesen 

innen is vannak, akik mennek továbbtanulni, például egy vak gyermekünk a Vakok és 

Gyengénlátók Intézetével való együttműködésben tanult nálunk a kutyájával. Ő most mar a 

gyógyped. szakon tanul főiskolán. Most is van egy vak diákunk.  

Minden tanárnak igyekszünk fejleszteni a kompetenciáját. Vannak, akik idejöttek, mert na-

gyon vonzotta őket ez a segítői attitűdön alapuló tanítói munka, és itt fejlesztették fel magukat 

valamilyen területen. Itt nem is lehet úgy lenni, hogy nincs ez az attitűd, elszántság.  

Most hogy nagy sajtóvisszhang, nyomása alatt dolgozunk, igazán erősen kijött hogy a kolle-

gák miért tartják fontosnak, hogy itt maradjanak és dolgozzanak. Nyugalmat közvetítünk a 

szülők felé is, nem letagadva a médiacirkusz meglétének tényét, de bízunk a jövőnkben, ab-

ban hogy szükség van ránk. Ez az iskola soha nem volt egy olyan intézmény, amire azt mond-

ják: „ide akkor jön az ember, ha sehová nem veszik fel”, ide a speciális igényű gyermekek 

szülei a legjobb ellátásban, nevelésben, oktatásban bízva jönnek. Sokan (kb. 1/3) vidékről, 

volt aki mindennap az országhatáron túlról… Szóval érezzük, hogy az intézményünk hiány-

pótló, a körzetben nem igazán van ilyen felkészültségű és segíteni képes intézmény. Interjú 
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22. Interjú  

Tóth Éva magyar-orosz szakos tanárral – Wesley Iskola Szeged 

Interjút készítette Donkó Erzsébet, Pöltl János 

2021. 08. 11. 10-12 óra 

Eléggé kötetlen beszélgetés folyt attól kezdve, hogy bemutatkoztunk. A tanár mesélt magáról, 

az iskoláról, a gyerekekről, szülőkről, kollégákról, szinte kérdezés nélkül. Egyszer rá is kérde-

zett, hogy „milyen riport ez, ha csak én beszélek”, azaz mi nem is kérdezünk. (A szó szerinti 

szöveg dőlttel.) 

Saját magáról 

Magyar-orosz szakon végzett, angol átképzésben vett részt, de angolt nem tanított. 2013-ban 

került a Wesley Iskolába, még néhány éve van a nyugdíjig. Drámapedagógia képzést akart 

végezni, évekig halogatta, mert nem jött össze rá a pénz, de végül elvégezte. 

Látszott rajta, hogy élvezettel beszél a gyerekekről. Az egyiket úgy említette, „drága kis autis-

ta gyermek”. Másokról is nagyon kedvesen, átéléssel beszélt.  

Drámapedagógia 

Fejlődnek általa a gyermekek, nagyon jól összehozza az osztályt. Szeretem csinálni. A karan-

tén alatt nem lehetett, a gyerekek nagyon hiányolták, ezért bejöttünk online oktatás idején is. 

Jutalom-büntetés-étkezés 

A gyerekeknek van jutalomperces füzet, aki jó az órán, 1-5 jutalompercet kap, ennyit játszhat 

számítógépen vagy hasonló. Egy nap alatt összejöhet 30 perc. Frusztrálja őket, ha nem kapják 

meg a maximumot, hanem mondjuk csak 4 percet kapnak. 

Van büntetés is, ha valaki tiszteletlenül viselkedik, előfordul, hogy az igazgatóhoz küldik. 

Sokat számít az étkezés. Volt gyerek, aki időnként zizi volt, kiderült, hogy ilyenkor anya nem 

csinált reggelit, hanem pénzt adott, amit csipszre költött. Ez egy normál gyerek volt, neki is 

számít a kaja. 

A fejlesztésről 

A fő tárgyakról nem viszik ki a gyereket, a készségtárgyról pedig nem akar kimenni. 

A nagyobbak közül azok, akik nem érzik magukat elesettnek, nem akarnak fejlesztésre menni, 

társasjátékot játszani, ők tanulni akarnak. (Ciki nekik a társas) 

Van 4 segítő munkatárs. Fontossági sorrend szerint mennek be órákra. A matek elsőbbséget 

élvez. 

Kéthetente jön szociális munkás az iskolába. Egyszer bejött drámapedagógia órára, és egy 

csomó olyan dolgot vett észre, amit én nem láttam. 

Új tanulók beilleszkedése 

Év közben nem vesznek fel újakat, mert megborítja a rendet. „A rangsort újrarendezik.” Van 

két átiratkozási időszak, csak az őszi és a tavaszi félév elején jöhetnek újak. 

A 6. osztály után indul meg a roham. Az egyik évben 7. osztályba 7 új diák jött a korábbi 8 

tanuló mellé. Ráment a teljes 7. év, hogy összeszoktak. 5. évfolyamon kapta meg az osztályt, 

az az év az építés, az összeszokás volt, 6.-ban lehetett normálisan tanítani, majd a 7. osztály 

megborult az újak miatt, a 8.-ra jött rendbe újra. 

A végzős diákok visszajárnak, különösen akkor, ha hullámvölgybe kerülnek, itt keresnek tá-

maszt. 

Szülői attitűdök 

A szülők egy része nem akarja, hogy a gyereknek papírja legyen. Volt egy fiú, aki a 8. osztály 

végére kapott csak papírt a szülő ellenállása miatt, ezért nem kaphatott fejlesztő órákat, pedig 

segítette volna. 

Van szülő, aki nem engedi sehová a gyerekét, mert „a gyerek nem akarja”, szerinte ez nem jó 

a gyereknek, jobb lenne, ha bíztatná, hogy menjen el. „A sikeres anya az, aki boldogságra 

neveli a gyermekét.” 
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Egyetemet végzett szülők nehezen viselik el, hogy a gyerek auti, esetleg évet ismétel. Volt 

olyan gyerek, aki a 4. osztályt újra járta, majd másodszorra sem engedték 5-be. Rengeteg 

esetmegbeszélést tartottak, mi legyen vele, de mivel nem fejlődött annyit, nem engedték fel-

jebb, és a szülők végül kivették. 

Sokkal több a beteg szülő az autistáknál (rákos, stb.). 

A gyerekek „megtanulják egymás hiányosságait kezelni.” 

Házi feladat, órai munka 

„Nincs rossz véleményem a kollégákról, illetve…” 

Sok más iskolában lediktálják vagy feladják otthonra megtanulni az anyagot. „A gyerek azért 

jön ide, hogy a pedagógus itt tanítsa meg az anyagot, otthon legyen gyerek.” „Én nem küldöm 

haza a leckét.” 

Elvárásom, hogy az órán írja le a gyerek a füzetbe, legalább magyarórán írjon. Volt gyerek, 

aki a korábbi iskolájában megkapta kinyomtatva a vázlatot, azt ragasztotta a füzetbe. Szerinte 

abból nem tanul a gyerek, hogy „matricát ragaszt a füzetbe”. (Később elmondta, hogy vannak 

nyelvtani táblázatok, azt ragasztják a füzet borítójára, de ez egészen más, mint az óravázlat.) 

Legalább azt tanulja meg a gyerek, mi az alany és mi az állítmány. Legalább azt tudják, hogy 

hogyan keresünk állítmányt. Ha még az értelmesebbek sem tudják, akkor „mit csináljak a 

butákkal”? 

Kevesebbet tanítok, de azt legalább biztosan tudják. Volt olyan diák, akinek sokkal többet 

tanítottam, mint alany és állítmány (itt sorolja a jelzők fajtáit), mert ő a Ságváriba megy. 

Tantestület 

„Muszáj együttműködni.” A szünetben megy az infó. Jó az együttműködés. Van úgy, hogy 

óra után magunkra zárjuk a termet, és kijön belőlünk, hogy „a Manci már megint…” és jót 

nevetünk. (Kérdésre) Az is előfordul, hogy megosztjuk, a Manci már nem… „és örülünk ne-

ki”.  

Szaktantermek 

(Kérdésre) Az alsósoknak állandó tantermük van. Ez a felsőben is jobb lenne, de nincs annyi 

terem, mint osztály. Egy osztály mindig a tornateremben van. Ha ez egy alsós osztály, akkor a 

felsősök valamelyike az ő termükbe megy. (A 2. emeleten vannak az alsó tagozatos osztályok 

termei.) 

Egyházi iskola 

(Kérdésre) Az iskolán nem különösebben érződik, hogy egyházi iskola. Nem ezért jönnek ide 

a gyerekek. Gábor jön hittanórát tartani, amúgy a Karácsonyt tartjuk meg, mást nem. (A ma-

gyaros osztály tantermének ajtaján egy karácsonyi díszt láttam most, augusztusban. Itt ma-

radt.) 

 

 

23. Interjú 

Interjú Bujdos Katalin mozgásfejlesztő pedagógussal – Wesley Iskola Szeged 

Interjút készítette Pöltl János, Donkó Erzsébet 

2021. 08. 11. 13:30-14:30 óra 

Hozzájárult a hangfelvétel készítéséhez. Talán meglephette, hogy hangfelvétel készítésére 

kértem engedélyt. 

Hogyan mutatnád be az iskolát egy olyan valakinek, aki még soha nem hallott róla? 

Ez egy integráló iskola, nagyrészt olyan gyerekek járnak ide, akik a többségi iskolából kiszo-

rultak a problémájuknál fogva. 70-80 % SNI-s, a többi BTMN-es, illetve van néhány, akinek 

nincs semmi papírja, de valamiért a mi iskolánkat választották. Talán több figyelmet akarnak. 

Vannak, akik azért jönnek ide, mert a korábbi iskolájukban nem fogadják el őket. A TANAK-

ig vesszük fel a gyerekeket. 
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A tanítók nagy részének van gyógypedagógus végzettsége, a felső osztályokban is sok a 

gyógypedagógus szaktanár. Előny, hogy több a férfi kolléga, egészségesebb tantestületi 

milliő, és a kamasz fiúkkal is határozottabban tudnak fellépni, mint a törékeny kis kollégák. 

Sok család van, ahol az anya egyedül neveli a gyermekét, nekik szükségük van férfi mintára, 

ezt biztosíja az iskola. 

Te mit tanítasz? 

Óvónéninek indultam, 32 éve mozgássérült gyermekekkel foglalkozom. 11 éve vagyok itt, a 

test- és mozgásfogyatékos gyermekek gyógypedagógusa vagyok. Évekig azokat láttam el, 

akiknek a mozgásfejlesztés van a papírjában. Fel tudtunk venni ép értelmű mozgássérült gye-

rekeket, biztosítva a rehabilitációs órákat. 

Ahol korábban dolgoztam óvodában, a mellettünk lévő épületben nyílt meg a Wesley. Egyik 

kislány, akit óvodában fejlesztettem, oda került, és kérte az édesanyja, hogy én fejlesszem 

továbbra is. Így lettem óraadó, és egyre több diákom lett. 

Nekem osztályszintű órám nincs. Nyelv- és beszédfejlesztő végzettségem is van, így autista 

gyermekek beszédfejlesztésébe is belefolytam. A mozgásfogyatékosok között és vannak au-

tisták, ez motivált erre a képzésre. 

Vannak féloldali bénult gyerekek, vannak végtaghiányosak, nekik speciális mozgás kell. 

Kerekesszékes gyermekünk nincs, nagy fájdalmam, hogy nincs akadálymentesítve az iskola. 

Ráadásul a számtech terem a legfelső emeleten van. 

Vannak rendszeresen látássérült gyerekek, jelenleg kettő, egy alsó tagozaton, egy pedig fel-

sőn. Volt egy teljesen vak lány, aki kutyával járt. Megtanulta az összes gyerek, hogy amikor a 

kutyán van a hám, akkor dolgozik, nem lehet hozzászólni, érinteni, semmit. Amikor leveszi 

róla, akkor lehet játszani vele. A kutyus kijárta a gimnáziumot. Az érettségi tablón a kutya is 

rajta van. Kaptunk segítséget föntről (valószínűleg a vakok intézetéből), hogy hogyan fejlesz-

szük. Jelenleg is jár egy fejlesztő az iskolába a látássérült tanulókhoz, és fejleszti őket. 

A főtantárgyakról nem visszük ki a gyerekeket fejlesztésre. Vannak nem főtantárgyak, amiből 

több órájuk van a héten, onnan visszük ki az egyikről. Van, akit hárman fejlesztünk, mert van 

mozgásfejlesztés, logopédia és értelmi fejlesztés is. Ha többen fejlesztjük, akkor van egy fő 

fejlesztője, annak van prioritása, ezzel egészül ki a többi fejlesztés. Tudnak borulni, hogy mi-

kor kihez megy a gyerek, és még a szülő is jöhet, hogy aznap elvinné a gyereket korábban. 

Ha lehet, 2-3 gyereket egyszerre viszek fejlesztésre, de gyakori az egyéni foglalkozás is. 

Az SNI-s gyerekeknél rendszeresen felül kell vizsgálni a tervet, ilyenkor beleírjuk az új fel-

adatokat.  

Az a nagyon jó, hogy itt a gyerekek megtalálják önmagukat. Volt egy leányzó, akinek nagy 

trauma történt az életében, ezután nem szólalt meg, nem beszélt senkivel. A 7. osztályos volt, 

mikor ide került, akkor történt ez az eset, és 11.-es korára eljutott odáig, hogy a 12.-es szalag-

avatón mikrofonba beszélt. Ez sikertörténet. 

Amiért szeretek itt dolgozni, az, hogy szívvel-lélekkel csinálják a kollégák, itt vagyunk, bár-

milyen nehézség jön, nem megyünk máshová. Nem megy el az ember, mert szereti. 

Ha probléma van egy gyerekkel, pillanatok alatt összedugjuk a fejünket, hogy tudunk segíteni 

a helyzeten, hogy tudjuk a problémát megoldani. Szerintem a szünetek ezzel telnek el. Ha van 

egy ad hoc helyzet, azonnal próbálunk egymásnak támogatást, szakmai tanácsot adni. Nagyon 

segítőkész a társaság és támogatóak a kollégák. 

A szülőkkel milyen kapcsolatod van? 

Ez nagyon szülőfüggő. Van, aki totál együttműködő, van, aki elutasító, és van a látszólagosan 

együttműködő. Segédeszköz ellátásban van általában szükség segítségre. Akinek szükséges, 

annak gyógycipő elérhető egy alapítványon keresztül kedvezőbb áron. 

Van-e jelentősége, hogy egyházi fenntartású az iskola? 

Nagyon jó, hogy megkapják a hittant, azzal a műveltséget. Viszont nincsen kényszerítve senki 

semmire. Ez nagyon szerencsés dolog, mert így tud az ember választani, nem zsigerből ellen-
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állni. Itt a MET lelkészek tartják a hittant, de nem kényszerítik rá. Az orosházi intézményben 

van református hittan is. 

A hittanóráról nem visszük el a gyereket fejlesztésre, mert akkor abból konkrétan kimarad. 

De a hittanóra után a szünetben ugyanúgy egymásnak eshetnek.  

Kevesebb csúfolódás van. Ez akkor szokott probléma lenni, hogy jön egy új gyerek, és azt 

hiszi, itt lehet csúfolódni, szekírozni, de nem hagyjuk. Ez nem az az intézmény, ahol lehet 

csúfolódni. Itt mindenkinek van „tarka macskája”. Mindenkit lehetne valamiért csúfolni, ezért 

sokkal elfogadóbbak másokkal. Vannak kivételek, azokat megpróbáljuk alakítani. 

Hogy kerülnek be az új gyerekek? 

Amikor jönnek új gyerekek, megnézzük, elbírja-e az osztály. Ha van öt autista vagy három 

magatartászavaros, nem biztos, hogy vállalhatunk még egy újabbat. Van próbaidő, két hét, 

azalatt döntik el a kollégák, ki marad. Aztán vannak nagy játékosok, akik két hétig meghúz-

zák magukat, és utána mutatja ki a foga fehérjét. Sokszor a szülők készítik fel őket, hogy két 

hetet bírjál ki, fiam. Ilyenkor így jártunk. 

Mi az, ami neked a legjobb ebben az iskolában? 

A legjobb, hogy szabadon dolgozhatok. Olyan kollektívában, akikkel jó együtt dolgozni. 

Együtt tudunk gondolkodni. Tényleg a gyerekekért vagyunk. Ez megnyilvánul abban, ahogy a 

problémát próbáljuk megoldani. „Nincs megkötve se a kezem, se a lábam.” 

Mi az, ami nehéz? 

„Hm… jaj, ez nehezebb” (5 mp szünet) erre nem tudok válaszolni, mert nagyon szeretem csi-

nálni. (ismét szünet) „Nem tudok neked válaszolni erre.” (szünet) „Tényleg nagyon szere-

tem.”  

Talán az a legnehezebb, „hál Istennek, ez nincs most, amikor tudom, hogy el fogom veszteni a 

gyereket.” „Olyan a kórképe, hogy tudom, el fogom veszíteni.” (Nehezen mondja, csak körül-

írja, mikor látja, hogy így nem érjük, kimondja, amit nem akart) „Meg fog halni.” „Az, az, 

az… az, ami nehéz az én munkámban.” Ilyenkor van segítő beszélgetés a szülővel, gyerekkel. 

Lelkileg nagyon nehéz. 

Fizikailag nehéz, ha a mozgássérült fiúkákat emelgetnem kell.  

„De nem, nem, szeretem csinálni.” 

A született provokatőrökkel ki szoktam jönni. Van néhány. Meg tudom nyerni őket idővel 

magamnak. „Minden gyerekben van valami szerethető, akármilyen nyavalyás” és én azt kere-

sem. Ha a gyerek érzi a valódi elfogadást, egész máshogy fog reagálni. Meg ha beláttatok 

dolgokat. „Na nem hegyi beszéddel, pont az nem érdekli őket.” 

Van-e valami, amiről nem beszéltünk, és fontos lenne? (Eddig 37 perc telt el az előre meg-

beszélt 60 percből.) 

Ebbe az iskolába 40 autista gyerek jár. A fiatal kolléganők járnak az autista képzésre. Ez egy 

szerethetően külön világ, de abszolút kihívás napi szinten. Teljesen különböző a „tarka macs-

ka”, az, hogy mitől telítődnek. 

Osztályszinten biztos nehezebb foglalkozni velük a szaktanároknak, mint nekünk. Van, aki a 

fejlesztőknek semmi problémát nem okoz, de osztályban igen. 

Sok gyógypedagógus van, aki csak fejleszt. Ez teszi ki a teljes óraszámunkat. 

Van úgy, hogy valaki egy gyerekkel nem tud együtt dolgozni, ezt ki lehet mondani, és átveszi 

másik. Nem ciki azt mondani, hogy „ezzel a helyzettel nem tudok mit kezdeni”. 

Nem tudhatjuk, hogy a gyerek otthon, napi szinten milyen problémákkal küzd meg. És milyen 

lehet a megküzdési képessége. 

Az autista gyerekek ki sem mondják, mi volt az oka, hogy ő kiakadt. 

(A kiégést hoztuk szóba) 

Abszolút nem vagyok kiégve. 

A szülőkkel mi a helyzet? 

Az ellátórendszerünk nem tud segíteni a szülőknek az elfogadásban. 
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Megszületik a gyerek, és kiderül, probléma van. Ilyenkor a szülők szó szerint eltemetik az ép 

gyermeket, akit vártak, és maradnak egy másik gyerekkel. A gyász folyamatán kell végig 

menniük. Ha megreked, és már 10 vagy 20 éves a gyerek, nem tudja feldolgozni. 

Annyit tud befogadni a gyerekkel kapcsolatban, amit még túl tud élni. Ha korrektül is tájékoz-

tatják, akkor sem hallja meg, amit nem tud befogadni. Nagyon jó hárító technikák vannak, 

még az ép gyerekek esetén is. 

Akit elfogadnak, ép kapcsolati rendszert épít ki a környezetével, ebből látszik. Ezekből a szü-

lőkből válnak a jó segítő szülők.  

Nehéz a szerzett sérülésnél, hogy a gyerek látja a korábbi állapotot. Született sérülésnél látja 

ugyan a többieket szaladgálni, de nincs tapasztalata, milyen az. 

Nehéz nekik a párválasztás, nincs pszichológus specialista, aki tudna segíteni. 

 

 

 

 

24. Interjú 

 

Benyomások 

Pöltl János 

 

Az iskola három emeletes, a legfelső szinten vannak az alsó tagozatosok, az elsőn a felsősők, 

a földszinten a gimnazisták. A földszinten van a tornaterem, a tornaterem melletti folyosó 

közelíthető meg az épületen belül az óvoda. A gyerekek az óvodába külön bejáraton mennek 

be. Így a négy nagy korcsoport keveset keveredik. 

Erről kérdeztem a technikai személyzetet a portafülkében. 

 

Esetleges, hogyan kerültek ide. Egyikük egy gyárban dolgozott korábban, mely megszűnt. 

Más iskolai tapasztalatuk nincs, amivel össze tudnák hasonlítani. 

 

Kiderült, hogy nagyon tájékozottak. Tudják, hogy van olyan gyerek, aki kettőt ér, van olyan, 

aki hármat, ezért ilyen kis létszámúak az osztályok. 

 

Bár az a lelkesedés, mely a tanárokon feltűnt, nem volt érzékelhető, úgy látszott, elfogadóak, 

ez az iskola ilyen, ide ilyen gyerekek járnak. Mondják, hogy a tanároknak nehezebb lehet, 

bejönnek fél nyolcra, még délután is benn maradnak, négykor vagy ötkor látszik rajtuk, meny-

nyire kifacsarva mennek el. 

 

Tudják, hogy vannak itt autisták, ezek problémás gyerekek, azt mondják, ők is látják rajtuk, ki 

az. Vannak dühkitöréseik, volt olyan gyerek, aki tört-zúzott, mikor bekerült, le kellett fogni. 

Mikor nyolcadikos lett és végzett, már senki nem mondta volna meg róla, milyen volt koráb-

ban. 

 

Az iskolában feltűnően kevés vallási jellegű kép van. Konkrétan egy, valamint egy Madonna-

kép, melyet a gyerekek készítettek. Két személy képe van kint, Wesley és Rogers. 

 

A falakon több alkotás van a gyerektől, megjelölve, melyik osztály készítette. 

 

 

 

25. Interjú 
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Szegedi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti központ 

Interjú alanyok: Veres László Család- és gyermekjóléti központ vezető helyettes 

Interjú helyszíne: Szegedi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmény Család és 

Gyermekjóléti Központ Sas u.2. 

Időpont: 2021.08.13. 

Időtartam: 40 perc 

Interjút készítette: Donkó Erzsébet, Krisztina, Erdődi Adrienn 

 

Veres László a család és gyermekjóléti központ vezető helyettese előzetes kapcsolatfelvételt 

követően ugyan vállalta az interjú készítését, de az interjú alany nem járult hozzá, hogy azt 

magnóra rögzítsük. 

 

Veres László a bemutatkozást követően egy csoport szobában fogadott bennünket.  

Ahol arról beszélt hogyan épül fel a szegedi család és gyermekjóléti szolgálat és központ.  

A Gyermekvédelmi Hálózat 5 településen (Dóc, Domaszék, Szatymaz, Szeged, Zsombó) látja 

el a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátásokat. 

A család és gyermekjóléti szolgálat és központ is a jelzőrendszer része. Fő jelző rendszeri tag 

minden jelzés első körben a család és gyermekjóléti szolgálathoz probléma esetén tovább a 

központhoz fut be. Amennyiben a probléma olyan hogy a Gyámhivatalnak is be kell kapcso-

lódni a központ is bekapcsolódik.  

A család és gyermekjóléti szolgálta alap szociális szolgáltatás, amely önként igénybe vehető a 

szolgáltatásra csak akkor lesz kötelezett, ha probléma jelzés érkezik valahonnan. Ilyenkor a 

szolgálat egyik családsegítője felveszi, a kapcsolatot a problémás családdal majd ki megy 

családhoz környezettanulmányra majd a kapcsolat felvétel után. Ezt azonban estemegbeszélés 

előzi meg ahol a szolgálat családsegítői és a szolgálat szakmai egység vezetője valamint a 

szociális asszisztensek össze ülnek TEAM ben és döntést hoznak arról, hogy ki fogja gondo-

zásba venni a családot melyik családsegítő kapja az esetet. Ezt követően történik, megy az 

első felkeresés az ügyfél vagy a szolgálatot igénybe vevő otthonában vagy a Család segítő 

szolgálatnál. Abban az esetben, ha probléma van pl.: jelzés érkezik a család segítő szolgálat-

hoz a kórházi szociális munkástól, hogy az édesanya nem viheti haza a gyermekét a kórház-

ból, mert nem tudja biztosítani a megfelelő lakhatási körülményeket. Ebben az esetben a szol-

gálat egyik családsegítője felveszi, a kapcsolatot az anyával környezettanulmányt végez 

amennyiben nem megfelelőek a körülmények a megszületett gyermek részére úgy a családse-

gítő közli a szolgáltatást igénybe vevő anyával, hogy amennyiben nem tud megfelelő körül-

ményeket biztosítani az újszülöttnek lehetősége van, Családok Átmeneti Otthonába költözni 

ahol gyermekével együtt maradhat, ha ezt azonban nem vállalja, akkor a gyereke védelembe 

lesz véve. Továbbá ha nem tudja megoldani a gyermek számára megfelelő környezetet és az 

egészséges testi lelki fejlődéséhez szükséges feladatok ellátást a gyermek. 12 éves korig 

Gyámhoz nevelő szülőkhöz kerül majd nevelő otthonba 18 éves koráig. 

 

Ezt követően arról kérdeztük Lászlót, hogy milyen a kapcsolatuk a Wesley Általános Iskola 

és Óvodával? Milyen sűrűn érkezik probléma jelzés a család és Gyermekjóléti Szolgálathoz – 

és Központhoz: 

László erre a kérdésünkre elmondta, hogy ezt számokban nem tudja megmondani. De azt el-

mondhatja, hogy a jelzések változóka annak függvényében a pedagógusok hogyan dolgoznak. 

A Wesley Általános Iskolával és Óvodával rendszeresen tartják a kapcsolatot nagyobb prob-

léma jelzések igen ritkán érkeznek, de olyankor megteszik a szükséges intézkedéseket, mint 

fő jelzőrendszeri tagok ugyanez elmondható az iskolában dolgozó pedagógusokról is elvégzik 
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a szükséges jelző rendszeri kötelezettségüket. Majd arról fejezte ki aggodalmát, hogy az el-

múlt események gondolt itt arra, hogy a NAV ki ment a Wesley általános iskolába és óvodába 

szeptembertől mire számíthatnak fog e működni az iskola?  

Valamint kell erre az arra készülniük-, hogy az iskolába járó leginkább hátrányos helyzetű, 

fogyatékkal élő gyerekeket más intézményekbe kerülnek elhelyezésre?  

Erről azonban Donkó Erzsébet tanárnő megnyugtatta, hogy ettől nem kell félni szeptembertől 

továbbra is fog működni az intézmény. Melyre Iványi Gábor intézmény vezető tett ígéretet. 

Az interjú további részében a szakmai egység vezető helyettes László hogy mind a családsegí-

tő szolgálat mind a központ ügyfélközpontú. Mindenben segíteni próbálják a szolgáltatás 

igénybe vevőit.  

 

 

. 

 

 

26.interjú 
Szeged, szociotábor, Wesley Iskola 

2021. augusztus 9–16 

 

Interjú Técsey Tamarával, az gyógypedagógiai munkaközösség vezetőjével 

(készítette: Verebics Petra és Tamás Artúr) 

 

Tamarával végtelenül egyszerű volt időpontot egyeztetni, ugyanis augusztusban is bejár az 

iskolába. Azt mondta erről, hogy egyszerűbb neki így, mert munkaközösség-vezetőként ren-

geteg papírmunkája és olyan feladata van, amit nem tudna elvégezni, ha csak akkor jönne be, 

amikor már mindenki itt van. Tehát megbeszéltük, hogy egyik nap korábban fejezi be a beter-

vezett munkát, és 13h-kor találkozunk az irodája előtt. Így is történt, és az ő javaslatára az 

udvarra mentünk beszélgetni. Jól látható helyre, ahonnan kedvesen oda tudott integetni a kol-

légáinak, ill. az igazgatónőnek. Plusz megtalálták mindenféle kérdésekkel azok, akik keresték 

(pl. hova rakják a karnist a termében stb). Amikor látta, hogy Artúr is velem van, kérdés nél-

kül mondta, hogy jöjjön ő is nyugodtan interjúzni. Azonnal be is mutatkozott neki is, és nem 

sértődött meg azon, hogy Artúr inkább elbújt a szoknyám mögé. Épp ennek köszönhetően 

nem is olyan sokára már lazán kérdezgette Artúr is, és komolyan beszélgettek egymással. 

Amúgy az egész beszélgetésre jellemző volt a kedves komolyság, illetve valami végtelen tu-

datosság: őszinte kedvességgel, de centire kiszámolt válaszokkal, pontosításokkal. Talán bi-

zalmatlanságnak lehetne nevezni azt, ami ott lengett köztünk végig. De ez annyira finoman 

volt jelen, hogy nem vált zavaróvá. 

 

Tamara gyógypedagógus végzettségű. 

2009-től dolgozik az iskolában. Eközben két gyermeke született (tehát volt gyesen is). Volt 

már minden: osztályfőnök, fejlesztőped., most egy éve munkaközösség-vezető. 

Gimiben az érettségire készítésben segít, tanórai megsegítés is beletartozik a munkájába, 

plusz különórás foglalkozás is. 

Minden mondatából árad a munkája és a gyerekek iránti nem édeskés, hanem komoly szere-

tet. 

„A gyerek a fontos” – mondja. Ezt kell a szülőnek „átvinni”. Hogy itt, az iskolában tényleg a 

gyerekek előrehaladását, megismerését, kiteljesítését tartják szem előtt. Ez számukra a legfon-

tosabb. Ennek érdekében zajlanak a foglalkozások. És ennek érdekében dolgoznak ők együtt. 

Ezért szeretnének a szülőkkel is minél jobban együttműködni, de ez nem minden esetben 

könnyű. 
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Ahol tudják, ott a szülőket is bevonják a fejlesztési folyamatba. De ami mindenképpen ren-

delkezésükre áll, az a szakértői vélemény. Ebből tudnak kiindulni a fejlesztési terv kialakítá-

sánál. Ezt azonban háromhavonta frissítik, hogy az időközben elért változások, ill megszerzett 

tapasztalatoknak fényében rugalmasan alkalmazkodjanak a gyerek állapotához, fejlődéséhez. 

Ezt a fejlesztési tervet több pedagógus együtt írja, ahogy aztán az egész folyamatban egyfoly-

tában össze kell dolgozniuk. 

Sokféle gyerek van, itt mindenféle betűszók elhangoznak (ADHD, SNI, TANAK stb), plusz 

rengeteg autista. Mindenkire tényleg személyre szabottan figyelnek, dolgoznak érte, vele. 

Integráló iskola, ebben különleges elvileg. Járnak ide nem papíros gyerekek is. 

 

Az iskolában 6-7 „csak” gyógypedagógus dolgozik, ami szerinte kirívóan magas (és ezáltal 

pozitív) arány. Plusz sok szaktanár van, aki szerez ilyen-olyan kiegészítő gyógyped végzett-

séget (pl logopédus). 

Folyamatosan jelen vannak az asszisztensek is, akik nélkül el sem tudnák képzelni az oktatást. 

„Lehetnénk többen is” – mondja. De hozzáteszi, hogy csak azért, hogy minél jobban és haté-

konyabban lehessen segíteni. 

Ide ugyanis kudarcok után kerülnek sokan. 

 

Amikor azt kérdezem tőle, hogy mi a legjobb, rögtön ragyogni kezd, és meg kell állnia, hogy 

rendezze a gondolatait, annyi mindent szeretne egyszerre mondani. Újra sorolni kezdi a tanári 

karon belüli együttműködést. Azt, hogy mindig lehet a gyerekért tenni. Hogy lehetőség van a 

szaktudása és a kreativitása teljes kiélésére. 

Viszont aztán hozzáteszi: sajnos rossz is van. A bizonytalanság. Amúgy nem érzi azt, hogy a 

fenntartó bármiben befolyásolná az iskola életét. De ebben sajnos igen. Hogy a „harc” miatt 

mi minden nem lehetséges. Kitart, sok mindent látott már, és nem pl a fizetés késésétől teszi 

függővé az itteni munkáját (amikor beszélgetünk, épp megint egy ilyen történet közepén van 

az egyház). De pl. azt mondta, hogy nagyon fontos volt nekik, hogy idén leült velük a fenntar-

tó egyház elnöke megbeszélni a kialakult helyzetet. Hogy a kommunikáció és a nagykorúként 

való kezelés elengedhetetlen ebben a helyzetben ahhoz, hogy a bizonytalanság-érzés enyhülni 

tudjon. 

Azt kívánja, hogy legyen ennek vége, és legyen nyugalom és biztonság. 

És a végén álljanak itt Artúr jegyzetei, melyeket a beszélgetés közben készített egy kis cetlire: 

„Engem inkább a beszélgetési stílusa érdekelt, mintsem az, amit mondott. 

Itt mindenki ilyen, de ő mégis különlegesebb. Ő (a nevét nem tudom) gyógypedagógus. Kint 

találkoztunk. Nagyon fáradtnak tűnt. Ugyanaz a helyzet, mint Budapesten. Nincs fizetés. Na-

gyon segítőkész a többi tanárral. Nagyon elszánt.” 

 

 

.27.interjú 

Szeged, szociotábor, Wesley Iskola 

Interjú Savanya Bélával, az iskola hitoktatójával 

(készítette: Verebics Petra és Tamás Artúr) 

 

Bélával a tanári szobában beszélgettünk egy órát (ez volt az interjú „hivatalos” része). Utána 

megkínáltam kávéval, és a konyhában még egy órát beszélgettünk. 

A tanári szoba teljesen átlagosnak tűnik nekem. Két sor asztal, mindkét asztalsor két oldalán 

székek. Épp annyi, hogy mindenkinek jusson egy asztal és egy szék. Ezen kívül is a „szoká-

sos” tanári szoba. Falon fatáblák (a papírok kitűzésére), eszközökkel teli szekrények, hűtő, 

stb. A tanáriból nyílik még egy kisebb szoba, amibe a folyosóról is be lehet jutni. Ez a mun-

kaközösség-vezetők szobája. Amúgy a tanári terme nem nagy, de barátságos hangulata van. 
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(Privát megjegyzés: Év közben, amikor itt vannak a tanárok, kicsit szűkös lehet. De az általam 

ismert más tanárik sem tágasabbak, szóval ettől valószínűleg csak én kapok frászt.) 

Bélával évek óta ismerjük egymást, noha inkább felületesen. Két táborban találkoztunk eddig, 

de sokat nem beszélgettünk. Így adott egy közös alap, ami bizalmat teremt, de teljesen őszinte 

az érdeklődésem és kíváncsiságom, hogy kicsoda ő valójában, és milyen itt a munkája. 

Emiatt az interjú többször átmegy egyfajta életútinterjúba, melynek bizonyos részeit éppen 

ezért nem is idézem, mert olyan magánjellegű információk hangzottak el, ahol Béla kifejezet-

ten kérte, hogy ne jegyzeteljek. 

Népművelő végzettsége volt a Pécsi Hittanárképzőről. Földeákon művelődési ház igazgató-

ként indult a pályafutása, majd onnan Makóra távozott, ahol 1995-től a mai napig nevelőta-

nárként is dolgozik. Időközben a Hit Gyülekezetébe kezdett járni, ahol a mai napig tag a csa-

ládjával együtt (feleségével közösen négy gyereket nevelnek). A Szent Pál Akadémiát (a Hit 

Gyülekezete főiskolája) elvégezte, onnan került a WJLF-re 2013-ban, ahol az akkor még há-

roméves hitoktató képzést végezte el. 2016-ban kapta meg diplomáját, ami nagyon fontos 

volt, hiszen enélkül nem maradhatott volna tovább a nevelőtanári állásában. Ekkor még nem 

voltak más tervei ezzel a papírral. 

2018-ban viszont távozott a szegedi és az orosházi Wesley Iskolából az a hölgy, aki addig a 

hitoktatói feladatokat ellátta ezekben az iskolákban. Béla került a helyére, így 2018-tól mind a 

szegedi, mind az orosházi Wesley sulikban ő a hitoktató. 

Az előző igazgatónővel nem volt konfliktusmentes a viszonya, így ő személyesen kifejezetten 

pozitívan élte meg a 2020 tavaszi igazgatóváltást. 

Jelenleg elsőtől hatodik osztályig tanítja a hittant (7. és 8. osztályban ifj. Iványi Gábor tanítja 

a hittant). 

Orosházán ezzel párhuzamosan mind a 8 osztályban ő a hitoktató. 

Etikaoktatás egyáltalán nincs az iskolában, így Bélával mindenki találkozik hittanon. 

Bibliaismeretet tanít, nem felekezeti hittant. Használja több felekezet tankönyveit. Saját anya-

gokat is fejleszt. Az a célja, hogy egy jó alapot kapjanak bibliaismeretből. Ószövetséget és 

Újszövetséget egyaránt tanít. 

„Elvezetem őket a kapu elé.” 

A Hit Gyülekezetében való aktív tagsága nem vezet ahhoz, hogy „téríteni” akarjon. A WJLF-

et szereti, a MET-et szintén. Ifj. Iványi Gáborral jó a kapcsolata. A saját közösségében elfo-

gadják, hogy itt tanít. 

Oktatási gyakorlatára jellemző a közvetlenség, a kreativitás, minden órán gitározik és énekel-

nek. Nem csak vallási jellegű énekeket, hanem mindenfélét, amit a gyerekek szeretnek. Játé-

kokat talál ki, képregényes Bibliával tanít. Saját bevallása szerint nem törekszik külön óriási 

erőfeszítésekkel a differenciálásra (nem gyárt előre többféle feladatlapot, nem így tervezi meg 

az óráit), inkább az adott szituációban próbál gyorsan, a gyerekek igényeinek megfelelően 

reagálni. 

Érdekes, hogy ha csak vele beszélgetnék, és nem tudnék semmit az iskoláról, nem derülne ki 

számomra, hogy ide „másképp normális” gyerekek járnak. 

Amikor erre rákérdezek, akkor annyit tesz hozzá, hogy max annyiban befolyásolja ez az ő 

munkáját, hogy van olyan, hogy külön kivisznek egy vagy több gyereket, hogy hittan alatt 

fejlesztő foglalkozásokon vegyenek részt. Ezt ő elengedhetetlennek tekinti az óra működése 

szempontjából, mégis sajnálja. 

Úgy gondolja, nincs azzal probléma, hogy különböző típusú gyerekek különböző mértékben 

értik meg a tananyagot. A fontosabb az számára, hogy mindenki jól érezze magát az órán, és 

ha valami megragad, akkor az külön öröm. De sok pozitív élménye is van. Elmesél pl egy 

kislányt, aki a két évvel ezelőtti tananyagot idén szóról szóra mondta vissza. Ezek nagy siker-

élmények. Amit sajnál, az az, hogy vannak gyerekek, akik szétszednék az órát, és ők tényleg 

jobb, ha kimennek fejlesztővel. De így semmit nem hallanak a Bibliáról. 
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A tanári karban nem érzi rosszul magát. Van egy kis sarka a tanáriban, részt vesz az értekezle-

teken, vannak olyanok, akiktől kifejezetten sok támogatást kap. Vannak, akiktől kevesebbet. 

De ezt normálisnak tartja. Azt mondja, szerinte jelenleg ez egy jó közösség. 

Mindezek után megyünk át a konyhába. Ott a kávé mellett beszélgetünk az egyház helyzeté-

ről. Arról, hogy ez nem könnyű. De ő hisz abban, hogy ahogy az ő életében is mindig volt 

segítő kéz, itt is lesz jó megoldás. Kicsit beszélgetünk arról, hogy a melegséggel mi a helyzet. 

Én sokkal elutasítóbb gondolkodásra számítok, így pozitív meglepetés, hogy végső soron arra 

jut, hogy „Milyen kár, hogy Jézus nem mondott erről semmit. Úgy könnyebb lenne...” Sok 

minden más is szóba kerül, de ezek már a kollégának és lelkésznek szólnak, nem tartoznak 

szorosan ide. 

Amit el tudok mondani mégis, hogy az összbenyomásom kellemes. Nem érzem rosszul ma-

gam a társaságában, és bár nem értünk mindenben egyet, azt érzem, hogy kíváncsi a vélemé-

nyemre és képes meghallgatni, meghallani, és nem akarja rámerőszakolni a saját véleményét. 

Összességében nagyon jót beszélgetünk. 

 

Azt még külön kiemelném, hogy Artúr végig mellettem volt, és néha belekérdezett, de főleg 

figyelt. Béla erre szuperül reagált. Őt is partnernek tekintette. Nem vitte túlzásba, nem vált 

édeskéssé, de kedvesen, normálisan válaszolt a kérdéseire, akkor is, ha éppen „sztoriban volt”. 

Nem vált idegessé, hogy egy gyerek kizökkenti. Sőt kifejezetten kedvesen megmagyarázott 

egy-két dolgot. Vagy amikor épp egy kellemetlen történetet mesélt az életéből, és Artúr ebbe 

vágott közbe azzal a kérdéssel, hogy „mi a kedvenc színed?”, akkor egy másodperc alatt oda-

fordult hozzá és kedvesen elmondta, hogy a zöld és a kék. 

 

 

28. interjú 

Igazgatónő (Erika) első esti ismertetője 

Lejegyezte: Bánlaky Pál 

 

 A kezdet. csak általános iskola, 50 gyerek, 12 fős tantestület. 

 A gyerekek majdnem mind SNI-sek, de „határmezsgyések” nem szorulnak szegregált 

képzésre, van esély az integrálásukra. (Ebben az iskolában az integráció nem azt jelenti, hogy 

az SNI_s gyerekeket beintegrálják a többi közé, hanem azt, hogy felkészítik őket a társada-

lomban való integrálódásra. 

 Az iskolának kezd kialakulni egy „autista profilja”, a gyerekek elég nagy hányada 

ilyen. 

 Szülők egyik fele elfogadja a gyerek állapotát, velük jól lehet együttműködni. A másik 

fele nem fogadja el, probléma nélkülinek akarja látni gyerekét, velük nehezebb. 

 A gyeerkek kb. 1/3-a bejáró, más településen lakik.  

 Pedagógusok: a szaktanárok többségének is van valamilyen gyógypedagógiai képzett-

sége, sokan tanulnak is. Az itteni munka készteti őket erre.  

 Idekerülés: részben már óvodából (iskolaérettségi vizsgálat alapján) ide küldik a gye-

reket, részben „szóbeszéd” alapján terjed, hogy jó itt a gyereknek és akkor a szülő hozza el 

(nem ritkán év közben), van olyan is, hogy a „normál” iskola „kiszórja” a gyereket, úgy kerül 

ide. 

 

 

29. interjú 

Tóth Károly önkormányzati képviselő (pedagógus végzettségű, jelenleg a pedag, főiskolán 

dolgozik, a hallgatói gyakorlatok szervezője) 

Interjút készítette: Bánlaky Pál (37 perces hanganyag kivonata) 
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 Itt járt egyetemre, 1979 óta él itt. 2002 óta képviselő, 2014 óta azé a körzeté, ahol az 

iskola van, azóta szorosabb a kapcsolat. 

 „Az iskola különleges értéket képvisel a városban”. 

 Fontos, hogy erős összefogás van a pedagógusok, a fejlesztők és a szülők között, így a 

gyerekek gyakran „szép utat tudnak bejárni.” 

 Az önkormányzat közvetlenül nem sokat tud segíteni (Jogszabályi környezet; pl. az 

épület a MET tulajdona, ezért az önkormányzat karbantartásba-beruházásba nem szállhat be.) 

De rendszeresen vannak olyan pályázatok, amelynek keretében néhány százezer forintot tud-

nak az iskolának juttatni.  

 A gyerekek „hátrányos helyzete”: itt többnyire nem szociális hátrányt jelent. alapvető-

en fizikális és mentális hátrányokról van szó. A gyerekek családjainak nagy többsége anyagi-

lag megfelelő körülmények között él. 

 Régebben –úgy 20 éve – még volt Szegeden kifejezetten szegregált iskola: egy elég 

nagy cigánytelep szélén álló iskola a cigányoké volt. Sok év munkával megszüntették, a gye-

rekeket más iskolákba vitték át. DE: egyidejűleg a telepet is felszámolták, az ott élőknek a 

város más részein adtak lakást. (Úgy megoldva, hogy ha valaki kiköltözött a telepi lakásból 

(viskóból), azt azonnal elbontották. A más iskolába helyezett gyerekek mellé pedig a régi is-

kola tanárai közül való „mentort” állítottak, aki segített az új iskolába a beilleszkedésben, és a 

gyereknek is megmaradhatott a korábbi tanárhoz való kötődése. (A program nagyjából mos-

tanra zárul, hasonlót terveznek a dorozsmai cigányteleppel is, de most az önkormányzatnak 

nincs hozzá elég pénze.)  

 Az iskola a város oktatási rendszerében: nemigen lehet erről beszélni, mivel mióta a 

9nkormányzat nem iskolafenntartó, helyi szintű rendszerről helyi oktatáspolitikáról nem lehet 

szó. Vannak működésbeni szakmai kapcsolatok, olykor két vagy több iskola közös rendezvé-

nyei, ez az iskola sem elszigetelt. De lehetne gazdagabb is a kapcsolatrendszer, űm az iskola 

erősen specializált jellege ezt nehezíti. A város iskolái természetesen különbözőek, van „elit” 

iskola is; a Wesley nem ilyen. Befogadó iskola, ilyenként ismerik és becsülik a városban.  

 Vezetőváltásról: „A fenntartó döntésének indokait nem ismerem.” De ő, ezt erősen 

hangsúlyozza, az előző igazgatónőt és a mostanit is (aki egyébként sok év óta igazgatóhelyet-

tes itt) nagyon jó szakembernek tartja, és mindkettővel „kiváló személyes kapcsolata” van- 

 

 

30.interjú 

(ifj.) Iványi Gábor (a Dél-Alföldi régió lelkésze és MET képviselője) 

Interjút készítette: Bánlaky Pál (62 perces hanganyag kivonata) 

 

 11 éve van itt. 

 ((Részletesen beszél szakmai munkájáról, közben egyéb személyes dolgokról; ezek 

közvetlenül az iskola szempontjából nem lényegesek, a leírást elmellőztem.)) 

 Iskolán kívüli pedag. munka: gyerekeknek nyári „fejlesztő” táborok. 3-4- tábor, szak-

mai okokból kis – 10-12 fő – létszámúak. ezekben részt vesznek az iskola pedagógusai, szoci-

ális munkások is. (Szakmaszeretetből, minimális tiszteletdíjjal.)  

 Elmondja, hogy inspiráló számára egy olyan pedagógiai szakmai közegben dolgozni, 

amelyben tulajdonképpen minden pedagógus folyton új módszereket próbál kitalálni, és eze-

ket a kollégákkal rendszeresen megbeszélik. Ide tartozik az is, hogy az évente megrendezett 

„Wesley-gálán’ nagyon izgalmas, érdekes produkciók kerülnek bemutatásra. Ahol nagyon 

fontos az is, hogy olyanok is felléphetnek, megmutatkozhatnak a közösség előtt, akik esetleg 

épp adott készségben fogyatékkal bírnak. (Ha úgy kívánja a produkció, akár súlyosan beszéd-

hibás gyerek is mondhat szöveget, és az egész úgy van felépítve, hogy ez mindenki számára 
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elfogadható. A lényeg az, hogy „ezek a gyerekek elfogadják egymást, és ha valaki tett vala-

mit, annak rangja van.” 

 Az iskola a város köztudatában, mennyire a „város iskolája”: több tényező határozza 

meg. 1. Eleve több felől, más városokból is érkeznek a gyerekek. 2. Szakmailag (sok az isko-

lában a képzett gyógypedagógus) tekintélye van az iskolának. 3. A programok nyitottak, a 

gyerekeket nem akarják „eldugni”, inkább (értékeiket) megmutatni akarják.  

 Önkormányzattal a kapcsolat jó, amit adott körülmények között lehet, segítenek. (Pl. 

az iskola épületét igen kedvező feltételekkel adták el.) 

 Igazgatóváltás: van egy hivatalos-nyilvános verzió (covid-túlterheltség, nyugdíj-kor), 

ez szerinte korrekt és lényegileg „megáll”. De az is igaz, hogy volt az előző vezetés és a MET 

között „kommunikációs zavar.” A MET alapelve, hogy tiszteletben tartja az intézmények ön-

állóságát, talán ennek határait a felek másként értelmezték. Így ő MET-et képviselő funkció-

jában egy idő után nem nagyon tudott értelmesen működni. „Anikóval kitűnő volt a kapcsola-

tom, de aztán elfogyott a levegő, Erikával kitűnő a kapcsolatom, és van levegő”.A váltást bel-

ügyként akarták kezelni, nem lett volna jó, ha „nagy nyilvánosság” lett volna belőle. ((Mind-

ehhez, vagyis ahhoz, hogy azért nem olyan teljesen sima a dolog, máshonnan származó in-

formációból teszem hozzá, hogy a vezetőváltáskor több pedagógus is távozott.)) 
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3.sz. Melléklet 

 
Kategóriaszótárak és kategóriánként kigyűjtés 

KATEGÓRIA SZÓTÁR 

 

 A kijelölt szövegrészeket kategóriánként kell kigyűjteni. Kétféle anyag van, 

külön csomóban: „Családi interjúk” (interjúk számozása 1-20), és „Egyéb interjúk” 

(interjúk számozása 21-30) A kigyűjtésben a kategóriákat (ld. alább) rész-címként ki 

kell írni. 

A kétféle anyagnak a kategóriaszótára eltérő. Tehát a 20. (utolsó) családi interjú után 

„szótárt kell váltani”!!! 

 

A/ Családi interjúk (1-20) kategóriái: 

1 – Család helyzete (lakás, anyagi helyzet) 

2 – Fogadtatás, az interjú légköre 

3 – Családösszetétel 

4 – Szülők foglalkozása 

5 – Gyerek iskolai „pályafutása” 

6 – Idekerülés motívumai, mechanizmusai 

7 – Szülő véleménye az iskoláról 

8 – Gyerek véleménye az iskoláról 

9 – Család kap-e külső segítséget 

10 – Tervek, jövőképek 

11 – Iskolai módszerek 

12 – Vegyes „apróságok” 

13 – Elfogadás (szülő, környezet) 

 

B/ Egyéb interjúk (21-30) kategóriái 

1 – Célkitűzések 

2 – Az iskola és a társadalom 

3 – Az iskola működése 

4 – Cigánygyerekek 

5 – Kapcsolat szülőkkel 

6 – Tervszerűség, fejlesztési tervek 

7 – Az egyéni különbségek figyelembe vétele 

8 – Tantestület, tanárok egymás közötti kapcsolatai 

9 – Sikerek 

10 – Gyermekjóléti szolgálat 

11 – Interjú légköre 

12 – A hitoktatásról 

13 – Vezetőváltás 
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Családi interjúk 
 

1 – Család helyzete (lakás, anyagi helyzet) 

32 éves anyuka, 28 éves apuka, 3 gyermek, Béci (10 év) Dominik (7 év) Balázs (4é) 10 éve 

házasok.  

Körülmények: Hatalmas családi ház alsó szintjén él a család 200 nm-en. A házhoz tartozik 

rendezett kert is. A felső szinten az édesapa szülei élnek. A házrész ahol élnek nem teljesen 

tűnt kihasználtnak, gyakorlatilag 3 helyiségre leszűkítve élik az életüket. a nappalit, a konyhát 

és egy szobát használnak. A lakásban láthatóan rendetlenség volt.  (1) 

Megélhetésükre nem panaszkodnak, úgy fogalmaztak, teljesen jól el vannak.  (1) 

 

Anyagi helyzetüket a nagynéni úgy jellemezte, hogy nem élnek nagy lábon, de normálisan 

meg tudnak élni.  (3) 

 

Jövedelmi szinten jól élnek, Erika megfogalmazása szerint: 

- ,,Hála Istennek nem panaszkodhatunk, persze mindig lehetne jobb, de a számlákat 

mindig kitudjuk fizetni és nincsenek anyagi problémáink.”  (4) 

 

A család Újszegeden él egy társasházban kertvárosi csendes környéken az apa elmondása 

szerint.   (5) 

 

Az új építésű 140 m2-es modern ingatlanban 6 éve élnek, 4 szoba és egy nagy nappali találha-

tó, mely egy hátsó kertre néz.  (7) 

 

Szeged központjától kb.15 perces út autóval. Kb.15 éve épült sorházas, kertes, egy emeletes 

lakópark. A háznak saját belső udvara van, ahol az itt lakók gyermekei részére kis játszótér 

van kialakítva. a család az első emeleten lakik, 10 éve költöztek ide, akkor újították fel a két 

szoba, nappalis kb.50cm2 –es teljesen modenül berendezett lakást.   (8) 

 

A család 1, 5 szobás összkomfortos panellakásban él, ami a sajátjuk  (9) 

 

Gyönyörű környezetbe érkeztünk, ahol Balázs lelkesen fogadott minket. Az édesanya pedig a 

lakásban várt bennünket. A hangulat nagyon kellemes és jó volt a házban és a környezetben.  

(10) 

 

Az édesanya köztisztviselő, az édesapa a büntetésvégrehajtásnál dolgozik. Az anyagi megél-

hetésüket tekintve nagyon jól élnek.  (10) 

 

a belvárosban lakik egy ikerházban. Mindhárom gyereknek külön szobája van, és van egy pici 

udvaruk is.  (13) 

 

A család Szegeden él Szőregen családi házban  (14) 

 

Kicsi panellakás, ám otthonosan berendezve. Busszal könnyen megközelíthető, közelben üz-

letek és játszótér.  (17) 

 

 

2 – Fogadtatás, az interjú légköre 

Interjú hangulata: kezdetben formálisabb, majd informálisabb  (2) 
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Az alany az interjú kezdetén láthatóan feszengett, nem szívesen beszélt magától, több kérdést 

kellett neki feltenni. Az interjú vége felé feloldódott, többet beszélt és kérdezett is a kutatás-

ról.  (2) 

interjú hangulata: inkább hivatalos, de nem feszült hangulat  (3) 

 

Doloreszt tizennyolc éves koráig a nagymama nevelte, ő volt a gyámja. Takács Sándorné 

Doloresz elhunyt édesanyjának a testvére, ő tartja a kapcsolatot az iskolával, Doloresz anyjá-

nak tekinti magát. Doloresz már nincs gyámság alatt, mert elmúlt tizennyolc éves.  (3) 

Nagyon nyitottak, válaszra készségesek voltak.  (4) 

Interjú hangulata: izgatott volt az apa, ugyanakkor magabiztos is  (5) 

Anya gyorsan és könnyedén ráhangolódott a beszélgetésre, érzelmei vegyesek voltak, kedélye 

hullámzó, hol sírt, hol mosolygott. érződik hogy számára is szükség lenne segítségre.  (7) 

 

Megérkezésünkkor csak Anasztázia, az édesanya volt otthon, mosolyogva, nagyon kedvesen 

fogadott.  (8) 

Az interjú elején elég nehezen nyíltak meg a szülők. Feletűnő volt, hogy hol az egyik hol a 

másik szülő válaszolt. Ugyanakkor érezhető volt, hogy a szülők között elég kiegyensúlyozott 

a kapcsolat. Ez azt feltételezte bennem, hogy György miatt nagyon fontos a harmonikus lég-

kör megteremtése, fenntartása. Amire a lehető legjobban törekszenek a szülők. Az is érdekes 

volt, hogy a gyermek a beszélgetés elején feszültebb volt, de ahogy megszokta a jelenlétem 

egyre jobban feloldódott és egyre többet szólt bele a beszélgetésbe.  (9) 

Gyönyörű környezetbe érkeztünk, ahol Balázs lelkesen fogadott minket. Az édesanya pedig a 

lakásban várt bennünket. A hangulat nagyon kellemes és jó volt a házban és a környezetben.  

(10) 

A hangulat, mindvégig nyitott, befogadó és kellemes volt. Semmilyen negatív dolgot nem 

tapasztaltunk ott létünk alatt. (10) 

 

Interjú hangulata: kissé feszült volt az elején, majd a kislány feloldódott, anyuka végig tartotta 

azt a bizonyos két lépés távolságot.  (17) 

 

Mivel az iskolában volt az interjú, a családi környezetből semmit nem sikerült megtapasztal-

nunk. Az apuka kedves volt, beszédmódja nagyon figyelmes és szeretettel teli volt. Fogalma-

zása számomra egyértelművé tette, hogy teljes elfogadással áll az SNI-s gyermekei felé, egy-

általán nem beszélt róluk másképpen, mint a nem SNI-s lányáról.   (19) 

 

3 – Családösszetétel 

Azóta kiderült mind három gyermekük érintettek az autizmussal és mindegyik a Wesleybe jár. 

A két kisebb gyermek óvodás.  (1) 

Az interjúalany házasságban él egy családi házban Tiszaszigeten. Négy gyereke van, közülük 

a legkisebb Ambrus, aki autisztikus, egyedi nevelési igényű és a negyedik osztályt kezdi. A 

másik három gyerek nagykorú, közülük a legfiatalabb (húsz éves) él még a szülőkkel.  (2) 

 

A családösszetétel: 4-en élnek egy lakásban: Erika (anya), élettárs, Nándi (fiúgyermek), és 

még egy lány, aki Erika előző házasságából született.  (4) 

 

A család 5 tagú. a szülők harmonikus kapcsolatban élnek.  (5) 

 

Az interjún az anya és az apa Tóth Tímea és Tóth Imre egymást kiegészítve válaszoltak a kér-

déseimre  (9) 
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Az édesanya a gyerekek születése előtt gyógyszertárban dolgozott gyógyszertári asszisztens-

ként. Az apa a honvédségnél dolgozik   (9) 

 

A beszélgetés kezdetén megtudtuk, hogy a családban négyen vannak, az édesapa, az anya, 

Balázs és az ő lánytestvére.  (10) 

 

Jelenleg hárman élnek egy háztartásban.  (11) 
 

Az interjúalany tizennyolc éve házasságban él férjével, három gyerekük van  (13) 

A család 3 tagú.  (14) 

4 fős család, 2 gyermek és a szülők  (15) 

Bella a szüleivel és két lánytestvérével él Szeged egyik csendesebb utcájában.  (16) 

Mira a szüleivel és az ikertestvérével él  (17) 

Tünde és kisfia ketten laknak egy lakásban.  (18) 
 

4 – Szülők foglalkozása 

Édesapa egy közeli raktár vezetője, édesanya otthon van a gyermekekkel.  (1) 

Erika gyógypedagógusként dolgozik, az élettársának a munkája nem derült ki.  (4) 

 

Az édesapa Biczó Attila vállalkozó. Biztos jövedelemmel rendelkeznek. A szülők iskolai vég-

zettsége az apa kommunikációjából ítélve felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az anya is 

állandó munkahelye van.  (5) 

Andrea elmesélte, hogy férjével mindketten postán dolgoznak, férje kézbesítő, ő pedig ügy-

félszolgálaton dolgozik.  (6) 

Anya tőrgyökeres Szegedi, 38 éves közgazdász. Apa kamionosként dolgozik, gyakran van 

távol a családtól.   (7) 

A lakásban életvitel szerűen Ők 3-an laknak  (8) 

Az édesapának két vállalkozása van, egy vegetáriánus étterem (9,5 éve), ami a koronavírus 

alatt is folyamatosan működött és bőséges profitot hozott, és még egy vállalkozás, amit 40 

éve.  (11) 
 

Az édesanya pedagógus Biológia szakos tanárként végzett a SZTE Pedagógia szakán. A fér-

jével, akit bár közgazdász szintén értelmiségi.  (12) 

Gabriella Bölcsödében dolgozik óvónőként. A férje vállalkozó  (14) 

5 évesen kapott Asperger diagnózist Budapesten. Jól kompenzál, mehetett volna hagyomá-

nyos iskolába, de anyuka gyógypedagógus  (18) 
 

5 – Gyerek iskolai „pályafutása” 

A legnagyobb gyermeknél 4 évesen állapították meg az autizmust, a középső gyermeknél már 

Budapesten diagnosztizálták ugyanezt a betegséget. 

A körzetes iskola nem tudta kezelni a gyermekek állapotát, így került szóba a Szegeden lévő 

Wesley iskola. Ladányi Lili ajánlotta nekik.  (1) 

 

A védőnő ajánlására kapcsolatba kerültek a budapesti Autista alapítvánnyal. Ahol megvizs-

gálták a többi gyermeket is. Végül kiderült, hogy mindhárom gyermek érintett az autizmus 

valamilyen spektrumával.  (1) 
 

Ambrus normál óvodába járt, amit a szülők az apa elmondása szerint meg is bántak, mert nem 

foglalkoztak vele ott megfelelően. Logopédushoz óvodás kora óta hordták, aminek köszönhe-

tően a beszédhibája teljesen megszűnt. A gyereknek meg kellett ismételnie az első osztályt, 
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amiért a szülő a tanítót okolja, aki az elmondása szerint csak év végén szólt nekik a kisfiú 

lemaradásáról, és nem foglalkozott vele, nem tanította.  (2) 

Doloresz úgy fogalmazta meg, hogy bántották az előző iskolákban, ahova járt, ezért kellett ide 

jönnie, ahol jól érzi magát. (3) 

Az édesapa elmondta, hogy először SNI-t majd később kevert specifikus zavart állapítottak 

meg Attilánál 4- 5 éves korában. Ezt követően a Tabán utcai óvodába vitték fejlesztésekre. 

Azonban itt nem kapta meg a megfelelő fejlesztést. Nagy létszámú óvodai csoportba járt a 

gyermek. Ezt a szülők stresszhelyzetként élték meg úgy gondolták Attila nem kapja meg a 

kellő fejlesztést, mert Attila elvolt a sarokban, az óvodában.   (5) 

 

Erika már Nándi óvodás korában észrevette, hogy sokkal introvertáltabb, másképp viselkedik, 

mint a korabeli társai, nehézségek merültek fel. Ezzel először az óvoda nem foglalkozott kü-

lönösebbképpen, de idő elteltével ők is tapasztalták a problémákat, ami elsősorban viselke-

désben jelent meg. 

Az óvoda így jelentette, hogy pszichológushoz kellene menni Nándorral, így elkerültek egy 

szakértőkhöz álló bizottsághoz, akik BTM-et állapítottak meg. 

Ennek eredményeképp hetente 1x pszichológushoz járt Nándor, valamint TSMT tornára, aho-

vá a nagyi segített eljutni sokszor. 

Az iskolai élet kezdetén egy normál állami iskolában kezdte meg tanulmányait, ahol viszont a 

viselkedése miatt gyakran kizárták őt, mondván: ”neveletlensége” miatt. (Itt úgy éreztem, 

hogy diszkriminálták az előző iskolában.)  (4) 

 

Martin 2 éves volt, amikor gyanússá vált, hogy valami probléma lehet vele. Beíratkoztak egy 

bölcsödébe, ahol azt gondolták, hogy a többi gyermekkel való játék és közösségi tevékenysé-

gek során kirajzolódhat, hogy miben különbözhet egy átlagos gyermektől. 3 évesen javaslatot 

tettek a gyermek fejlesztésére. Ekkor áprilist írtak, és Andrea aggódni kezdett, hogy szeptem-

berig nagyon sok idő fog eltelni, neki azonnal mondják meg, mit lehet csinálni, hogy “halad-

junk egyről a kettőre”. Kaptak egy kitűnő gyógypedagógus, logopédus hölgyet, aki javaslato-

kat tett az otthoni fejlesztésre nyári szünetben.  (6) 

 

Apa teljes tagadásba kezdett. Anyát vádolja, hogy nem bízik a gyermekükbe.  (7) 

 

voltak erre utaló jelek a gyermeknél. 4 évesen jelentkeztek a Gyík utcai óvodába, mely spe-

ciális óvoda, de mivel még nem volt szakvélemény a kezükbe, így elutasították őket.  (7) 

 

Végre a várva –várt szakvélemény megérkezett, és Balázs bekerült a Gyík utcai oviba. 3 évig 

járt ide, nagyon jól érezte itt magát, az óvoda javaslatára kerültek a Wesleybe.  (7) 

 

Kettő évesen került bölcsödébe, nagyon nehezen ment a beilleszkedése, majd 3 évesen egy 

egyházi óvodába került, nem beszélő gyermekként, ekkor kezdődtek a problémák. Egy hónap 

után jelezték, hogy a pedagógiai szakszolgálattól kérjünk segítséget. Ez az óvoda nem volt 

érzékeny a lemaradt gyermekekkel, több gyermeknek is volt lemaradása, őket, köztük Olivért 

is bizonyos esetekben inkább félre ültettek, mert többletmunkát jelentett volna az óvónőnek, 

kizárták őket a fejlesztési lehetőségekből  (8) 

Ekkor már Olivér 3,5 éves volt, mire eljutottunk a pedagógiai szakszolgálathoz. Ott közölték, 

hogy további vizsgálatokra van szükség, mert feltételezhető hogy sprektum zavaros autizmus 

van a gyermeknél.4 éves volt, mire minden papírunk meglett és az óvodát a Wesleybe folytat-

ta, és ott megkapott mindent, ami a fejlődéséhez kellett  (8) 

Az édesanya köztisztviselő, az édesapa a büntetésvégrehajtásnál dolgozik. Az anyagi megél-

hetésüket tekintve nagyon jól élnek.  (10) 



81 
 

 

 

A lány 7. osztályig normál tanrendű iskolába járt, utána került a Wesley-be. Gimnáziumi ta-

nulmányait újra normál tanrendű intézményben kezdte, de 11. első félévében újra a Wesley-

be került. Bella Asperger szindrómás. Édesanyja elmondása szerint nagyon okos és ügyes, ám 

a szociális/beilleszkedési dolgokkal problémái vannak. Ezeket az anyuka már a lány 2 éves 

korában felfedezni vélte, de igazán hozzáértő segítséget és diagnózist 14 éves korában kaptak.  

(16) 

Már óvódában észrevették, hogy SNI-s, figyelemkoncentrációs zavarral és hiperaktivitással 

küzd. Remélték, hogy egy átlagos iskolába is be fog tudni illeszkedni, de a tanárnő „kiszórta” 

azokat, akik nem odavalók  (19) 
 

6 – Idekerülés motívumai, mechanizmusai 

Az iskoláról a szülők egyik ismerősüktől értesültek, akinek az autista gyereke már óvoda óta 

az intézménybe járt.  (2) 

De információt kaptak a Wesley János Ált. Isk.-ról, ahová eljöttek és az igazgatónő készsége-

sen, kedvesen fogadta őket.  (4) 

 

Attilát úgy iratták be a Wesley óvodába, hogy az apa egyik munkatársa ajánlotta, akinek a 

párja az intézménybe tanított. Először foglalkozásokra hordták be Attilát majd be iratták az 

óvodába. Az egyik legjobbnak ítélték meg a szülők a kiscsoport miatt.   (5) 

 

Végre a várva –várt szakvélemény megérkezett, és Balázs bekerült a Gyík utcai oviba. 3 évig 

járt ide, nagyon jól érezte itt magát, az óvoda javaslatára kerültek a Wesleybe.  (7) 

 

Zalán az iskolába, az édesapa egyik barátjának ajánlására került ide, nemsokkal miután a Tál-

tos Iskola megszűnt és a Wesley vette át a helyét.  (11) 

A Wesley Általános Iskolát és óvodát a Szegedi pedagógiai szakszolgálat javasolta. Dániel 

óvodás korától kezdve az intézménybe jár.  (14) 

A kisebbik SNI-s és enyhe autista gyermek. Az 1. osztályt normál iskolában kezdte. Az év 

végén olyan jellemzést kaptak a gyermekről, amit nem voltak hajlandó aláírni a szülők. Alá-

írás nélkül a szülők tudtán kívül az iskola elküldte a jellemzés a pedagógiai szakszolgálathoz. 

Akkor merült fel a Wesley, amit a magán úton alkalmazott konduktoruk ajánlott. Nagyon ne-

héz volta bekerülés, de sikerült.  (15) 

Zétény (aki autizmussal él) az anyuka kérvényére egy próbahét sikeres lezárulása után került 

az iskolába. A kolléganőjének a fia is ide jár. Elsőben még hinni akart abban, hogy a normál 

oktatás is sikeres lesz, de nem váltak be ezen reményei. Ekkor volt Zétény másodikos és 8 

éves.  (20) 
 

7 – Szülő véleménye az iskoláról 

Rendkívül hálásak a Wesley-ért. Itt találták meg a megoldásokat a problémájukra.  Balázs 

osztályfőnökét említették, hogy milyen pikk-pakk berakta a gyermeket az osztályközösségbe, 

és, hogy mennyire mély kapcsolatot alakított ki a Balázzsal, aki most kicsit szorong, mert 

ötödiktől nem ő lesz az osztályfőnöke a gyermeknek. Soha semmi gondjuk nem volt. Maxi-

málisan elégedett a tanárok, fejlesztőpedagógusok munkájával.  (1) 

 

Látja, hogy a gyermekei mind a teljesítményben, mint a lelki állapotukban gazdagabban jön-

nek haza. őszintén, mindennap mesélik az élményeiket. 

Hatalmasnak áldásnak tarja az iskolát, maximális bizalmuk van az intézmény felé.  (1) 
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Az apa szerint Ambrus nagyot fejlődött az iskolában, összességében meg van elégedve az 

intézménnyel, összességében a tanítókról is pozitív a véleménye  (2) 

Az iskoláról nagyon pozitív véleménye volt, amit az interjú végén lezárás képpen még egy-

szer összefoglalt. Az interjút az iskola felé egyfajta köszönetnyilvánításnak tekintette. (3) 

A kapcsolattartás a szülő és az intézmény között megfelelő, Erika elmondása szerint kifejezet-

ten örül a jelenlegi osztályfőnöknek és annak, hogy a pedagógusoktól valóban megkapja Nán-

di azt a fejlesztést, amire szüksége van.  (4) 

 

A szülők úgy döntöttek, hogy továbbra is szeretnék, ha Attila ide járna. Az interjú alany el-

mondta, hogy meg vannak elégedve az iskolával. Nagyon örülnek, hogy sikerült rá találniuk 

erre az intézményre, hiszen itt folyamatos fejlesztésben részesül Attila a neki megfelelő mó-

don.   (5) 

Az iskolában szerettek volna velem találkozni, nem kívánták, hogy Petőfi telepre utazzak, 

mert körülményes odáig eljutni, ezen kívül szerettek volna bejönni az iskolába, hiszen az itt 

töltött évek számukra nagyon kellemes élményt nyújtottak és hiányoznak az iskola falai.  (6) 

 

Anya úgy érzi, hogy jelenleg csak papíron kapják meg a fejlesztéseket az iskolába. Az előző 

igazgató távozását több pedagógus is követte, pont azok a tanárok, akikkel elégedettek voltak 

a szülők. Jelenleg utazó gyógypedagógus fejleszti Balázst.   (7) 

 

A Wesley Óvoda ez az a hely, ahol minden fejlesztést megkapnak óvodai időbe, és nem kell 

munkaidő alatt, után hordani sehova Olivért   (8) 

Arra a kérdésemre, hogy mit jelent számukra a Wesley Óvoda és általános iskola?  

Tímea elmondta az első osztály nem volt annyira jó, mert pedagógus váltás volt. Ez György-

nek is megterhelő volt. Hiszen ekkor még nem alkalmazták annyira a differenciál pedagógiát. 

Azonban ez félévtől meg változott, mert az új pedagógus már differenciált oktatást alkalma-

zott. Így a György már nem unatkozott az órán. Összességében, ahogy az édesapa fogalma-

zott: „örülünk, hogy a Wesselybe jár Gyuri, hiszen itt megkapja a megfelelő fejlesztést és a 

számára megfelelő oktatásban részesül”.   (9) 

 

Az iskolai éveit már a Wesley Általános Iskolában kezdte, így első osztálytól kezdve ide jár.  

Az osztályában jelenleg 14-en járnak, ahol jól érzi magát a társaival és a tanáraival is jó a 

kapcsolata.  (10) 

 

Az iskoláról tett benyomásuk, hogy nincs könnyű dolga pedagógusoknak, de összességében jó 

a viszony a gyermek-szülő és az iskola között. Szeret idejárni Balázs  (10) 

 

Az édesapa véleménye, hogy nagyon fontos, hogy az iskola egyházi fenntartású és a kis lét-

számú tanítást nagyon fontosnak tartja ő is, az SNI-s és autista gyermekekkel való foglalkozás 

során. Emelett úgy véli, hogy részben itt a tanárok is nevelik a gyerekeket a szülők mellett, 

számos pozitív tapasztalata van ezzel kapcsolatban, aminek örül. 

Zalán jó kapcsolatot ápol a társaival, és osztélyfőnökével, nagyon szeret ide járni. Sajnos 2-3 

gyerekkel nehezebben találja a hangot, de van egy nagyon jó barátja, Levente.  (11) 

 

A hittan tanár közvetlen barátságos ugyan, úgy ahogy a többi tanár. Tarja is vele a kapcsola-

tot, hiszen kétségesen segítenek mindenben, ha kell.  (12) 
 

Az anya elmondása szerint szeret ide járni, több osztálytársát már az előző iskolájából ismeri.  

(13) 
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A pedagógusokat nagyra értékelik, úgy érzi, hogy nem csak a tanítás terén kapcsolódnak be a 

gyerekek életébe, hanem igyekeznek az élményekben is adni nekik.  (13)  

Az anya nagyon pozitív véleménnyel volt az iskoláról. „Elemi szükségletű ez az iskola. Azt 

gondolom, hogy nagyon sok szülő piszkosul boldog, hogy ez létezik, meg egyáltalán ide be 

tudott kerülni a gyereke.”  (13) 

Az intézményben tanító pedagógusok, Pedagógus asszisztensek és más munkatársak is igen 

elfogadóak és nyitottak.  (14) 

Anyuka elmondása szerint az egész intézményre jellemző az elfogadás és a befogadás.  (16) 

Anyuka szerint a tanárok maximálisan kihozzák a gyerekekből a bennük rejlő lehetőségeket.  

(16) 

Anyuka elmondása szerint már 1 hónap alatt jelentősen érezhető volt a változás a kislány ta-

nulmányi eredményeiben. A kötelező hittant nagyon szereti, nagyon sok éneket és dalt tanul-

nak, valamint a hitoktató is kedves.  (17) 

A tanárok nagyon jól kezelik az esetleges magatartás béli problémákat. A gyerekeket nem 

büntetik a kívülállóságuk miatt, hanem egyenlőként tekintenek rájuk.  (18) 

A kisfiú pedagógiailag megkapja a megfelelő oktatás és fejlesztést. Elmondása szerint a kisfia 

jól érzi magát a bőrében.  (18) 

Az egyik legnagyobb előny, hogy kislétszámú osztályok vannak és hetente kap többféle 

gyógypedagógiai fejlesztést. A korábbi iskolájában a gyermekek kiközösítették, ide viszont 

szeret bejárni.  (19) 

A Wesley iskola oktatási színvonalát teljesen jónak gondolja. Arról nincs információja, hogy 

kívülről milyen az iskola megítélése, mivel nem Szegediek. A tanárok teljesítményével és 

hozzáállásával teljes mértékben meg van elégedve. Elérhetőnek tartja őket.  (19) 

A kislétszámú osztályok a legjobbak e téren, de Ernő bácsi önmagában egy csoda. Imádja a 

gyerekeket, ami abszolút kölcsönös. Nem tapasztalnak az iskolában kirekesztést, a tanárok 

empátiára és segítésre nevelik a gyermekeket.  (20) 

Nagy előny, hogy az osztályban mindenki küzd hasonló problémákkal, így nem érzik kívülál-

lóknak magukat a gyermekek (és a szülők sem).  (20) 

Az előző iskolának az igazgatójáról nagyon rossz véleménye van, megszégyeníti a kollégáit, 

és erőteljesen „bevitte a narancszászlót” az osztályba. S noha tisztában van Iványi Gábor erő-

teljesen ellenzéki állásfoglalásával, kifejezetten értékeli, hogy minden nehézség vagy támadás 

ellenére sem jelenik meg a politika az iskolában  (20) 

A szülők és a tanárok is nagyon segítőkészek. Ernő bácsi mindenre egyből készségesen rea-

gál, túl is teljesítve a kötelességét. Többször kiemelte az anyuka beszélgetés alatt az osztály-

főnök előnyeit. Nem csak meg van vele elégedve, de nem is tudna nála jobbat elképzelni.  

(20) 
 

8 – Gyerekek véleménye az iskoláról 

Beszélgettünk a gyerekekkel is. Közlékenyek voltak. Elmesélték a barátaik nevét, a kedvenc 

tantárgyukat. Balázs a legnagyobb fiú például azt mondta, hogy a matematikát szereti a leg-

jobban, mert azt kisújból kirázza.  (1) 
 

Dolli saját elmondása szerint be tudott illleszkedni, az osztálytáraival jól kijön, vannak bará-

tai.  (3) 

Doloresz a tanárokat segítőkészként jellemezte, akik segítik a továbbtanulásban is.  (3) 

N. elmondta, hogy jól érzi magát ebben az iskolában és az o.társaival, de persze vannak néha 

felmerülő nehézségek az itt lévő más osztályban lévő társaival, összecsiszolódás területén.  

(4) 
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Mira nem szívesen beszélt a régi iskolájáról, 1-1 szóval láthatóan szerette volna rövidre zárni 

a beszélgetést  (17) 
 

Zétény egy-egy szóban válaszol, de állítása szerint szeret bejárni, jól kijön az osztálytársaival, 

és a tanárait is kedvesnek gondolja.  (20) 

Itt Zétény is beszáll a beszélgetésbe, és elkezdi összetettebben megfogalmazni, egyre többször 

a szemünkbe nézve elmesélni, hogy mely programokat és miért szerette. Nem tud kedvencet 

választani, mindet örömmel folytatja. Szereti a játszótereket, a kedvenc játéka pedig a lego. 

Elmondása szerint neki nagyon sok is van belőle.  (20) 

Zétény az online oktatás rész érdekességeinél magától közbeszól már, kiegészíti vagy javítja 

anyja mondanivalóit. Láthatóan kezdi komfortosan érezni magát a jelenlétünkben is. Vissza-

tért arra, hogy mégis csak volt kedvenc foglalkozása, ez pedig a görkorcsolya volt. Emellett 

példákat sorolva sem igazán tud hibát vagy javítandó területet megnevezni az iskolával kap-

csolatban. Már vár arra, hogy szeptemberben visszamehessen, reméli egész évben be fog tud-

ni járni, noha sok kényelmes szempontot is megnevezett az otthontanulás mellett.  (20) 
 

9 – Család kap-e külső segítséget 

Kérdésünkre elmondták, hogy nincs jó kapcsolatuk a családdal, nem segítenek nekik a nagy-

szülők. Főleg az édesanyával rossz a kapcsolatuk. Nem foglalkoznak a gyerekkel sem.  (1) 

rokonok, nagyszülők távol élnek, így ha nagyon szükséges, csak egy-két barátra tudnak tá-

maszkodni pl. egy soron kívüli gyermek megőrzés esetében. Nagyobb problémák esetén mind 

két fél szüleire, rokonaira számíthatnak, de az lényegesen nagyobb szervezést igényel  (8) 

Tolna megyéből költöztek Szegedre így nincs sok segítsége a családnak  (9) 

Eszter elmondása szerint így hogy a nagymama velük él ez számára könnyebbséget jelent  

(12) 
 

10 – Tervek, jövőképek 

Doloresz rendőr szeretett volna lenni, amiben nem értettek egyet a nagynénjével, aki azt akar-

ta, hogy cukrásznak tanuljon. Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy mégis engednek a 

gyerek akaratának, így rendész szakra ment.  (3) 

Doloresz elvégezte a dajkaképzőt nagynénje bátorítására, de nincsenek konkrét tervei a jövő-

jével kapcsolatban, jelenleg a pályaválasztás nehézségeivel küzd.  (3) 

A jövőbeli tervekről érdeklődve konkrét tervei vannak Nándinak, szeretne vegyész lenni. 

Itt Erika megjegyezte, hogy azért sajnos vannak kétségek és félelmek a jövőt illetően, hogy itt 

az iskola, szakma választás ideje.  (4) 

 

Az apában érezhető volt, hogy bízik, benne gyermeke a fejlesztések által meggyógyulhat, 

képessé válik az önálló életre.   (5) 

 
Martin a gimnáziumi évek alatt végig osztály első volt. Mégis úgy döntöttek, hogy egyenlőre 

szoftverfejlesztőnek tanul tovább. Gondoltak, hogy egyetemen tanul tovább, de attól félnek, 

hogy nem fogja bírni.  (6) 

 

Életcélom is van. Olyan dolgokat alkalmaznék a társadalomnak, amit régen alkalmaztak és 

bevált. Megoldás kell az embereknek, el kell látni a népeket, amire szükségük van.  (6) 

 

Balázst nagyon érdekeli az erdészet, így a jövőben ilyen irányban szeretne tovább tanulni.  

(10) 
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Ők ketten a jövőjüket építik, hogy szeretnének majd a vendéglátásban dolgozni és egy üzletet 

nyitni, esetleg cukrászdát, konyhát vagy pizzázót.  (11) 

 
11 – Iskolai módszerek 

Az alaptantárgyakat külön tanulhatták, a matekot, a magyart. Olyankor mindig külön tanultak, 

de a többi tantárgyaknál együtt volt a 15 gyermek, itt próbálták őket integrálni, ami nagy kihí-

vás volt. Kint az iskolaudvaron pedig még nehezebb volt, ott még több gyerekhez kellett al-

kalmazkodni. A tanárok nagyon sokat segítettek. Olyan nem volt, alsótagozatban, hogy a gye-

rek leül egy helyre és ott is marad. Azért is gondolták, hogy inkább hiperaktív, mint autista, 

mert Martin mindig, mindenhová szaladt. Nem ült egy percig sem egyhelyben. Minden érde-

kelte.  (6) 

 
12 – Vegyes „apróságok” 

Balázs 10 éves, harmadik osztályos, nagyon barátságos és csacsogós autista gyermek. Bár 

kérdéseimre, hogy hogyan érzi magát az iskolába, vannak-e barátai, kedveli-e a tanító nénit, 

rövid tőmondatokba válaszolt, eredeti mondandójától nem volt hajlandó eltérni. Így egy 20 

percben tájékoztatást kaptam a kaliforniai okos házakról  (7) 
13 – Elfogadás (szülő, környezet) 

A család rögtön elkezdett utána olvasni, más szakemberektől pl. védőnő érdeklődni, és sokan 

arról nyugtatták meg a családot, hogy 3 éves kor alatt ezzel nem kell foglalkozni. Az orvos 2 

hónapot adott, hogy a bölcsibe kerüléstől kezdve elinduljon valami fejlődés, és ha nem, akkor 

elindítják a korai fejlesztést. Anya ezt piszkálódásként élte meg. A család részéről is sok ne-

gatív hatás érte, támogatást nem kapott, mindenki azzal vádolta, hogy „túl lihegi” a dolgokat, 

nincs a gyermeknek semmi baja. 2 és fél évesen a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányították, 

ahol kiderült az autizmus, de a nyári időszakban nincs fejlesztés, tehát állt az előre haladás 

lehetősége.  (7) 

Az óvodába egyre több probléma merült fel, azzal vádolták a szülőket, hogy nem következe-

tes a gyermek nevelésük, és az első féléves szülőin „szőnyeg szélére” állították anyát, mert a 

gyermek nem alszik délben, piszkálja a többieket, néha harap. Ezt a többi szülő kezdeménye-

zésére indult, számon kérték miért nem viszi valamerre a gyermeket.  (7) 
Édesapa nem találja meg azt a hangot, amivel kommunikálni kellene a gyermekével, sokszor 

anya figyelmezteti, hogy hajoljon le hozzá, mint apa nagyon szereti a gyermeket, de még se 

tudja, hogyan kommunikáljon vele, nem tud mit kezdeni a gyermekkel, ez a probléma Olivér 

megszületésétől van. Apa részéről vannak hiányosságok, Olivér pedig meg akar apának felel-

ni. Apa falakba ütközik és őrlődik magában, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a problémával.  

(8) 
Az anya szerint a gyereknek nincsenek viselkedési problémái, inkább visszahúzódó, könnyen 

be tud illeszkedni. A fejlődésében a mozgást is beleértve már kiskora óta látszott, hogy eltér 

az átlagtól, nehezen tanul, sok segítséget igényel.  (13) 

Levente tanulási nehézségei miatt nem szeret tanulni, de a szülők igyekeznek segíteni neki, 

motiválni. Nem várnak el tőle ötösöket, nagyon örülnek egy hármasnak is, a gyerek sikerél-

ményét és saját teljesítményéhez viszonyított fejlődését tekintik a legfontosabbnak.  (13) 

Egyéb interjúk 
1 – Célkitűzések 

Célunk, hogy az iskola elvégzésével életképes felnőtt legyen a gyermekből. Minél nagyon 

függetlenséget elérni.  (21) 

Ez az iskola soha nem volt egy olyan intézmény, amire azt mondják: „ide akkor jön az ember, 

ha sehová nem veszik fel”, ide a speciális igényű gyermekek szülei a legjobb ellátásban, neve-

lésben, oktatásban bízva jönnek  (21) 
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A gyerekek majdnem mind SNI-sek, de „határmezsgyések” nem szorulnak szegregált képzés-

re, van esély az integrálásukra. (Ebben az iskolában az integráció nem azt jelenti, hogy az 

SNI_s gyerekeket beintegrálják a többi közé, hanem azt, hogy felkészítik őket a társadalom-

ban való integrálódásra.  (28) 

 
2 – Az iskola és a társadalom 

A munkaerő piacon nem várják a gyermekeinket tárt karokkal, de igyekszünk felkészíteni 

őket.  (21) 

Az iskola szolgáltatásai a gyermekek részére térítésmentesek.  (21) 

Ez egy integráló iskola, nagyrészt olyan gyerekek járnak ide, akik a többségi iskolából kiszo-

rultak a problémájuknál fogva. 70-80 % SNI-s, a többi BTMN-es, illetve van néhány, akinek 

nincs semmi papírja, de valamiért a mi iskolánkat választották. Talán több figyelmet akarnak. 

Vannak, akik azért jönnek ide, mert a korábbi iskolájukban nem fogadják el őket.  (23) 

 

A gyerekek „hátrányos helyzete”: itt többnyire nem szociális hátrányt jelent. alapvetően fizi-

kális és mentális hátrányokról van szó. A gyerekek családjainak nagy többsége anyagilag 

megfelelő körülmények között él.  (29) 

 

Az iskola a város oktatási rendszerében: nemigen lehet erről beszélni, mivel mióta a 

9nkormányzat nem iskolafenntartó, helyi szintű rendszerről helyi oktatáspolitikáról nem lehet 

szó. Vannak működésbeni szakmai kapcsolatok, olykor két vagy több iskola közös rendezvé-

nyei, ez az iskola sem elszigetelt. De lehetne gazdagabb is a kapcsolatrendszer, űm az iskola 

erősen specializált jellege ezt nehezíti. A város iskolái természetesen különbözőek, van „elit” 

iskola is; a Wesley nem ilyen. Befogadó iskola, ilyenként ismerik és becsülik a városban.  

(29) 

 

Az iskola a város köztudatában, mennyire a „város iskolája”: több tényező határozza meg. 1. 

Eleve több felől, más városokból is érkeznek a gyerekek. 2. Szakmailag (sok az iskolában a 

képzett gyógypedagógus) tekintélye van az iskolának. 3. A programok nyitottak, a gyerekeket 

nem akarják „eldugni”, inkább (értékeiket) megmutatni akarják.  (30) 

 

3 – Az iskola működése 

Sok más iskolában lediktálják vagy feladják otthonra megtanulni az anyagot. „A gyerek azért 

jön ide, hogy a pedagógus itt tanítsa meg az anyagot, otthon legyen gyerek.” „Én nem küldöm 

haza a leckét.  (22) 

Kerekesszékes gyermekünk nincs, nagy fájdalmam, hogy nincs akadálymentesítve az iskola.  

(23) 

Sok gyógypedagógus van, aki csak fejleszt. Ez teszi ki a teljes óraszámunkat. 

Van úgy, hogy valaki egy gyerekkel nem tud együtt dolgozni, ezt ki lehet mondani, és átveszi 

másik.  (23) 

Idekerülés: részben már óvodából (iskolaérettségi vizsgálat alapján) ide küldik a gyereket, 

részben „szóbeszéd” alapján terjed, hogy jó itt a gyereknek és akkor a szülő hozza el (nem 

ritkán év közben), van olyan is, hogy a „normál” iskola „kiszórja” a gyereket, úgy kerül ide.  

(28) 

 
4 – Cigány gyerekek 
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nincs semmiféle nemzetiségi kimutatásunk, iskolánk speciális igényű gyermekek befogadásá-

ra rendezkedett be. (megjegyzés: a további és többi beszélgetésből az derült ki, hogy kb. 20%-

ra teszik a cigány gyermek számát, a 200 fős gyermeklétszámot alapul véve.)  (21) 

 
5 – Kapcsolat szülőkkel 

Érdekes módon most a Covid időszak alatt sokkal jobb és élőbb volt a kapcsolat a szülőkkel, 

mert online elérhetőek voltak, bármikor tudtak írni az adott tanárnak és egy nagyon proaktív 

kapcsolat alakulhatott ki  (21) 

A szülők egy része nem akarja, hogy a gyereknek papírja legyen. Volt egy fiú, aki a 8. osztály 

végére kapott csak papírt a szülő ellenállása miatt, ezért nem kaphatott fejlesztő órákat, pedig 

segítette volna.  (22) 

 

Egyetemet végzett szülők nehezen viselik el, hogy a gyerek auti, esetleg évet ismétel.  (22) 

Ez nagyon szülőfüggő. Van, aki totál együttműködő, van, aki elutasító, és van a látszólagosan 

együttműködő.  (23) 

Az ellátórendszerünk nem tud segíteni a szülőknek az elfogadásban. 

Megszületik a gyerek, és kiderül, probléma van. Ilyenkor a szülők szó szerint eltemetik az ép 

gyermeket, akit vártak, és maradnak egy másik gyerekkel. A gyász folyamatán kell végig 

menniük.  (23) 

Ezért szeretnének a szülőkkel is minél jobban együttműködni, de ez nem minden esetben 

könnyű.Ahol tudják, ott a szülőket is bevonják a fejlesztési folyamatba.  (26) 
6 – Tervszerűség, fejlesztési tervek 

Na most, miután elkészül a fejlesztési terv,  egy vezető gyógypedagógus koordinálása mentén, 

több pedagógus is bekapcsolódik a fejlesztési munkába, amelyek általában 3 hónapos elő-

irányzott tervek mentén születnek. Három hónap után megnézzük, sikerült-e elérni a célt, és 

ha nem, ennek megfelelően módosítunk. Az elért eredményekhez viszonyítva haladnak előre, 

vagy ha szükséges, akkor folytatják a megkezdett munkát.  (21) 

 
7 – Az egyéni különbségek figyelembe vétele 

A legfontosabb a gyermek fejlődése, semmiképp nem buktatunk meg gyermeket, aki munkát, 

energiát fektet be, de ezzel együtt kevésbé halad. Aki a képessége felső határán teljesít, az 

nem bukik meg. Ha fejlődik, akkor nem probléma, ha kisebb lépésekben halad.  (21) 

Ők talán később az itt Szegeden lévő felnőttek iskolájában folytathatják később. Egy osztály 

(kis létszámú osztályok) összetétele is nagyon sokszínű lehet: autisták, SNI-sek és normál 

képességűek (valamilyen tanulásban való nehezítéssel). Fontos, hogy ennek megfelelően le-

gyenek oktatva, így felkészült pedagógusaink (sok esetben, természetesen nem minden alka-

lommal) differenciáltan készítik el a feladatokat.  (21) 
8 – Tantestület, tanárok egymás közötti kapcsolatai 

a tanári közösség (habár tavaly ez nemileg módosult az igazgató váltással, ami egy teljesen 

normális és érthető folyamat része) egy nagyon proaktív közösség, az órák szüneteiben meg-

beszélik a gyermekhez kapcsolódó sikereket, kudarcokat, és ebből egyáltalán nem csinálva 

presztízs kérdést, támogatják egymást.  (21) 

Minden tanárnak igyekszünk fejleszteni a kompetenciáját. Vannak, akik idejöttek, mert na-

gyon vonzotta őket ez a segítői attitűdön alapuló tanítói munka, és itt fejlesztették fel magukat 

valamilyen területen. Itt nem is lehet úgy lenni, hogy nincs ez az attitűd, elszántság.  (21) 

 

Drámapedagógia képzést akart végezni, évekig halogatta, mert nem jött össze rá a pénz, de 

végül elvégezte.  (22) 
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Van 4 segítő munkatárs. Fontossági sorrend szerint mennek be órákra.  (22) 

 

„Muszáj együttműködni.” A szünetben megy az infó. Jó az együttműködés. Van úgy, hogy 

óra után magunkra zárjuk a termet, és kijön belőlünk, hogy „a Manci már megint…” és jót 

nevetünk. (Kérdésre) Az is előfordul, hogy megosztjuk, a Manci már nem… „és örülünk ne-

ki”.  (22) 

 

A tanítók nagy részének van gyógypedagógus végzettsége, a felső osztályokban is sok a 

gyógypedagógus szaktanár.  (23) 

 

Nyelv- és beszédfejlesztő végzettségem is van, így autista gyermekek beszédfejlesztésébe is 

belefolytam. A mozgásfogyatékosok között és vannak autisták, ez motivált erre a képzésre.  

(23) 

 

Amiért szeretek itt dolgozni, az, hogy szívvel-lélekkel csinálják a kollégák, itt vagyunk, bár-

milyen nehézség jön, nem megyünk máshová. Nem megy el az ember, mert szereti. Ha prob-

léma van egy gyerekkel, pillanatok alatt összedugjuk a fejünket, hogy tudunk segíteni a hely-

zeten, hogy tudjuk a problémát megoldani.  (23) 

 
A legjobb, hogy szabadon dolgozhatok. Olyan kollektívában, akikkel jó együtt dolgozni. 

Együtt tudunk gondolkodni. (23) 

Ebbe az iskolába 40 autista gyerek jár. A fiatal kolléganők járnak az autista képzésre. Ez egy 

szerethetően külön világ, de abszolút kihívás napi szinten.  (23) 

Folyamatosan jelen vannak az asszisztensek is, akik nélkül el sem tudnák képzelni az oktatást.  

(26) 

 

A tanári karban nem érzi rosszul magát. Van egy kis sarka a tanáriban, részt vesz az értekezle-

teken, vannak olyanok, akiktől kifejezetten sok támogatást kap. Vannak, akiktől kevesebbet. 

De ezt normálisnak tartja. Azt mondja, szerinte jelenleg ez egy jó közösség.  (27) 

 

Elmondja, hogy inspiráló számára egy olyan pedagógiai szakmai közegben dolgozni, amely-

ben tulajdonképpen minden pedagógus folyton új módszereket próbál kitalálni, és ezeket a 

kollégákkal rendszeresen megbeszélik.  (30) 

 

 
9 – Sikerek 

Az a nagyon jó, hogy itt a gyerekek megtalálják önmagukat. Volt egy leányzó, akinek nagy 

trauma történt az életében, ezután nem szólalt meg, nem beszélt senkivel. A 7. osztályos volt, 

mikor ide került, akkor történt ez az eset, és 11.-es korára eljutott odáig, hogy a 12.-es szalag-

avatón mikrofonba beszélt. Ez sikertörténet.  (23) 

 
Kevesebb csúfolódás van. Ez akkor szokott probléma lenni, hogy jön egy új gyerek, és azt 

hiszi, itt lehet csúfolódni, szekírozni, de nem hagyjuk. Ez nem az az intézmény, ahol lehet 

csúfolódni. Itt mindenkinek van „tarka macskája”. Mindenkit lehetne valamiért csúfolni, ezért 

sokkal elfogadóbbak másokkal. Vannak kivételek, azokat megpróbáljuk alakítani.  (23) 

 

Az iskola különleges értéket képvisel a városban”. 

Fontos, hogy erős összefogás van a pedagógusok, a fejlesztők és a szülők között, így a gyere-

kek gyakran „szép utat tudnak bejárni.”  (29) 
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Ide tartozik az is, hogy az évente megrendezett „Wesley-gálán’ nagyon izgalmas, érdekes 

produkciók kerülnek bemutatásra. Ahol nagyon fontos az is, hogy olyanok is felléphetnek, 

megmutatkozhatnak a közösség előtt, akik esetleg épp adott készségben fogyatékkal bírnak. 

(Ha úgy kívánja a produkció, akár súlyosan beszédhibás gyerek is mondhat szöveget, és az 

egész úgy van felépítve, hogy ez mindenki számára elfogadható. A lényeg az, hogy „ezek a 

gyerekek elfogadják egymást, és ha valaki tett valamit, annak rangja van.”  (30) 

 

 
10 – Gyermekjóléti szolgálat 

Ahol arról beszélt hogyan épül fel a szegedi család és gyermekjóléti szolgálat és központ.  

A Gyermekvédelmi Hálózat 5 településen (Dóc, Domaszék, Szatymaz, Szeged, Zsombó) látja 

el a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátásokat.  (25) 

 

milyen a kapcsolatuk a Wesley Általános Iskola és Óvodával? Milyen sűrűn érkezik probléma 

jelzés a család és Gyermekjóléti Szolgálathoz – és Központhoz: 

László erre a kérdésünkre elmondta, hogy ezt számokban nem tudja megmondani. De azt el-

mondhatja, hogy a jelzések változóka annak függvényében a pedagógusok hogyan dolgoznak. 

A Wesley Általános Iskolával és Óvodával rendszeresen tartják a kapcsolatot nagyobb prob-

léma jelzések igen ritkán érkeznek, de olyankor megteszik a szükséges intézkedéseket  (25) 

 
11 – Interjú légköre 

Amikor látta, hogy Artúr is velem van, kérdés nélkül mondta, hogy jöjjön ő is nyugodtan in-

terjúzni. Azonnal be is mutatkozott neki is, és nem sértődött meg azon, hogy Artúr inkább 

elbújt a szoknyám mögé. Épp ennek köszönhetően nem is olyan sokára már lazán kérdezgette 

Artúr is, és komolyan beszélgettek egymással. 

Amúgy az egész beszélgetésre jellemző volt a kedves komolyság, illetve valami végtelen tu-

datosság: őszinte kedvességgel, de centire kiszámolt válaszokkal, pontosításokkal. Talán bi-

zalmatlanságnak lehetne nevezni azt, ami ott lengett köztünk végig. De ez annyira finoman 

volt jelen, hogy nem vált zavaróvá.  (26) 

 

Minden mondatából árad a munkája és a gyerekek iránti nem édeskés, hanem komoly szere-

tet.  (26) 

 

És a végén álljanak itt Artúr jegyzetei, melyeket a beszélgetés közben készített egy kis cetlire: 

„Engem inkább a beszélgetési stílusa érdekelt, mintsem az, amit mondott. 

Itt mindenki ilyen, de ő mégis különlegesebb. Ő (a nevét nem tudom) gyógypedagógus. Kint 

találkoztunk. Nagyon fáradtnak tűnt. Ugyanaz a helyzet, mint Budapesten. Nincs fizetés. Na-

gyon segítőkész a többi tanárral. Nagyon elszánt.”  (26) 

 

Amit el tudok mondani mégis, hogy az összbenyomásom kellemes. Nem érzem rosszul ma-

gam a társaságában, és bár nem értünk mindenben egyet, azt érzem, hogy kíváncsi a vélemé-

nyemre és képes meghallgatni, meghallani, és nem akarja rámerőszakolni a saját véleményét. 

Összességében nagyon jót beszélgetünk.  (27) 

 

 

12 – A hitoktatásról 
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2018-ban viszont távozott a szegedi és az orosházi Wesley Iskolából az a hölgy, aki addig a 

hitoktatói feladatokat ellátta ezekben az iskolákban. Béla került a helyére, így 2018-tól mind a 

szegedi, mind az orosházi Wesley sulikban ő a hitoktató. 

Az előző igazgatónővel nem volt konfliktusmentes a viszonya, így ő személyesen kifejezetten 

pozitívan élte meg a 2020 tavaszi igazgatóváltást. 

Jelenleg elsőtől hatodik osztályig tanítja a hittant (7. és 8. osztályban ifj. Iványi Gábor tanítja 

a hittant). 

Orosházán ezzel párhuzamosan mind a 8 osztályban ő a hitoktató. 

Etikaoktatás egyáltalán nincs az iskolában, így Bélával mindenki találkozik hittanon. 

Bibliaismeretet tanít, nem felekezeti hittant. Használja több felekezet tankönyveit. Saját anya-

gokat is fejleszt. Az a célja, hogy egy jó alapot kapjanak bibliaismeretből. Ószövetséget és 

Újszövetséget egyaránt tanít. 

„Elvezetem őket a kapu elé.”  (27) 

 
13 – Vezetőváltás  

Az előző igazgatónővel nem volt konfliktusmentes a viszonya, így ő személyesen kifejezetten 

pozitívan élte meg a 2020 tavaszi igazgatóváltást.  (27) 

Vezetőváltásról: „A fenntartó döntésének indokait nem ismerem.” De ő, ezt erősen hangsú-

lyozza, az előző igazgatónőt és a mostanit is (aki egyébként sok év óta igazgatóhelyettes itt) 

nagyon jó szakembernek tartja, és mindkettővel „kiváló személyes kapcsolata” van  (29) 
Igazgatóváltás: van egy hivatalos-nyilvános verzió (covid-túlterheltség, nyugdíj-kor), ez sze-

rinte korrekt és lényegileg „megáll”. De az is igaz, hogy volt az előző vezetés és a MET kö-

zött „kommunikációs zavar.” A MET alapelve, hogy tiszteletben tartja az intézmények önál-

lóságát, talán ennek határait a felek másként értelmezték. Így ő MET-et képviselő funkciójá-

ban egy idő után nem nagyon tudott értelmesen működni. „Anikóval kitűnő volt a kapcsola-

tom, de aztán elfogyott a levegő, Erikával kitűnő a kapcsolatom, és van levegő”.A váltást bel-

ügyként akarták kezelni, nem lett volna jó, ha „nagy nyilvánosság” lett volna belőle. ((Mind-

ehhez, vagyis ahhoz, hogy azért nem olyan teljesen sima a dolog, máshonnan származó in-

formációból teszem hozzá, hogy a vezetőváltáskor több pedagógus is távozott.))   (30) 

 


