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Szakmaí el adás_soro zat indult aZ autí Zmltsr

l

Napjainkban minden 11o emberbol egy idegi-fejlodési zavarral kuzd
Az autizmussal él k iskolai ktiriil_
mények ktiztitt ttiÉénelfogadása
és segÍtésevolt a témáia az Es&
man k Tolna Megyei Autista Gyermekekért Ktizhasznri Egyesiilet kti
zelmriltban megltartott rendezvé_
nyének, amelyen kiizel 16o-an vettek lészt a PTE lllyés Gyula Karon.

r

A programmal pedag gusoknak kíván,tak informácí kkal szolgálni az autista

teni de akafuak olyanok is, akik képe-

gyermekek viselkedesproblémáinak ke- g
-_zelése tekintetében. Az egyestillet ew pá- J

dalomba is be tu&rak illeszkedni, ám ki-

lyáaattal lehet séget nyert

informáci

Manapság 110 emberb l egy autumussal é[ Vannak az autkták kÓzt' olyanok, akiket speciális intézményirreveléssel tudnak fogyatékosságukban segí
sek integráhan

M

s F

dszertani Intezményé-

nekiggzgat ia, sziTamásné w6wpedag gus volt, aki xilágitott aÍÍa|Lz
i

autista gyermekeknek tanulniuk kell azt,

amit más emberek intuitív

m don,vaw

tanulni

a

tÓbbségi társa-

sebbriagyob ]nelrézségekkelkiiszkodnek - tájékoztatta lapunkat a rcndez-

továbbképzési .típusri rendezvények I
o
megtanásáta. A legut bbi szakmai ren&nrény f e| acrllia az Autizmus Alapít- Ősaranasné tgazgatÍl
vány Egységes

l a tudatos figyelem ráfuányítÍs a gyer-

mekek kozotti kolcsonos érdekl dési
pontokr4 illewe az autizmussal él gyermek pozitív tulajdonságaira'

gttese,uét&li ffirrekmegfelel teriitÓrtén f kuszálás, a kitartásr4 mo

letre

tiyáci

ta\

tudásokra

hetséggondoz

éptil képzés,ate-

ás, vagy a pát- és csoport-

vény kapcsán Egléné Fekete Zsuzsa' la
Es man k egyesti'let elnoke szerrnt az
autizmussal él k viselkedesproblémáit
konnyu osszekeverni a szemtelenséggel
konkrétan értelmeznek, gyak_
"Ők
mn nem ismerik fel mogottes gondolati
tarta|m^t"

-

tette hozzá.Az autista gyer-

meknek néhány rát kozosségben tÓlteni nagyon ffuasn . Feszti{tségétnem

egytitt lehet miíkodni. Esettikben

a

1

dolkodás, az idegrendszer, a szeIul

ézékelésis másképp mÍíkodik, ez(
tobbség ahal elfogadott dolgok

bg

lannak, értelmetlennek tíínhetne
szimb lumok felfogása pedig szir
komoly gondot okozhat. Az auti

ugyanolyan sokszínííegyénisé1
mint

a

típusos tobbség. Sok

j

kéE

gÍíautista kivál mem riával, mr
gyel képességgelrendelkezik, sc
koailtik képesek kozépiskolai, eg;
mi szintíí tanulásra is, míg egyes{

természettudományokban, mÍív
tekben, vagy éppen zenében kiugl
tehetségesek. A tudomány

azautz

kutatása tekintetében az elmrilt eg;

éwizedben riásit fejl dott, íti seg
gek, eszkozok, m dszerek is rend
zéste allnak Most ezeknek a gyako

szakemberekkei

val

megismertet

szociális ton sajátítanak el Ilyen speci'

munka is fontos tényez k az autisták ne-

ális dolog onmaga és mások azono sítÍsá-

velésében, csakrigy, mint az egytittneve-

a

donvezettke,így példib

taYafL szti{aég. Ez nem lehetetkr

nak kérdése,a szociális jehk kiemelése,

lés és a teljes befogadasravaL torekvés.

ul kopogtat a pabn, dobog alÍtbáyaL Ez

szen tapasztalhattunk tlyet ryfu má

a szándakok felismerése, vagy az

tudatosság.

érzelmi

L zavat ingerekt l mentes

oktatási kornyezet,

a

lényegkiemelés se-

megszokott

m

Fontos az azonosságok, s a hasonl ér- egy átlagos osztálykozosségben érthedekl desi kor kiemelése, a kapcsot dási tetlen és zaiar ,de elfogad korny'ezetpontok keresése, valamint atanít Észé- ben ezekkel a gyerekekkel kivál an

te, azok társadalmi szemléletváho:

gyatékossági csoportok esetében
hangsrilyofia lapunknak az Es ma
egyesiilet

elnoke. G'Jfur t.y

k
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