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Elnöki köszöntő
Amikor néhány évvel ezelőtt Gabi megkeresett azzal az ötlettel, hogy a Kék
Madár Szülőklub a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány keretein belül működjön tovább, nem gondoltam volna, hogy ilyen
eseménydús időszak elé nézünk.
Szervezetünk az első negyedszázad után kissé elfáradt. Alapítói és segítői
egyaránt eljutottak addig a felismerésig, hogy a megújuláshoz generációváltásra
van szükség. Új lendületet kellett vinnünk az alapítvány életébe.
A szülőklub tevékenysége közel állt hozzánk. Imponált az önszerveződésük,
az aktivitásuk. Három év alatt kétszáz fős közösséggé növekedtek. Oldalakon
át tartana felsorolni, hányféle módon segítik az autista szülőket és gyerekeket.
Ehhez együttműködést alakítottak ki az autista szervezetekkel, az önkormányzattal, a pedagógiai intézményekkel, a könyvtárral, a művelődési házakkal. Országosan ismert szakértőket hívtak a városba, az Autizmus Világnapján kékbe
borították a Turult, rendszeresen jelentkeznek az írott sajtóban, az elektronikus
és a közösségi médiában.
Számos nyertes pályázattal biztosítják tevékenységük finanszírozását. Ezek
között fontos mérföldkövet jelent a „Bármi lehetek” projekt. Egy különleges
módszertan alapján, kiváló szakemberek bevonásával és rengeteg szervezéssel
sikerült elérni, hogy a tehetséggondozás Tatabányán az autista gyermekekre is
kiterjedjen.
Szívből gratulálok az elért eredményekhez! Az, hogy a mintaprojekt fennmaradjon, mindannyiunk felelőssége. Vigyék hírét, bátran hasznosítsák tapasztalatait, és ami a legfontosabb: mindvégig higgyenek a gyerekekben!
Péntek Szilveszter
a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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Előszó
Ha csak egy évvel ezelőtt azt mondja valaki, hogy idáig eljutunk, kinevettem
volna. Ültünk egy tatai kertben a mogyorófa alatt, málnaszörpöt ittunk, miközben beszélgettünk az autista tehetséggondozás lehetőségeiről Zsókával és Zolival. A kisebbik fiam, Ádi is velünk volt. Mindvégig csak néhány szót morgott az
orra alá. Igyekezett észrevétlen maradni.
Elmeséltem, mit mondott múltkor, mikor a pályaválasztás került szóba. „Anya,
ugye én akármi lehetek? Bármi lehetek?” Hát hogyne, szívem. Van olyan szülő,
aki mást mondana a gyerekének?
Az események fölgyorsultak. Átolvastuk a pályázati kiírást, elkezdtük összeállítani az anyagokat. Zoli meglepett a projektcímmel: „Bármi lehetek”. Jött Tibor az
óriási tapasztalatával, Évi és Zsófi a helyszínnel, Vica a Kamasz Klub koncepciójával, azután Atus, Subi… Mire körülpillantottunk, már heti 2-3 programunk zajlott,
szülőkkel és gyerekekkel egyaránt.
Idetartozik egy idei áprilisi képsor. Ádi fiam egyedül megy a LEGO-foglalkozásra Bánhida utcáin. Mikor beér az épületbe, hangosan köszön Subinak, lepacsizik Zolival, és pár perc múlva már Tibor barátjával tárgyalják az új repülőgépmodell részleteit, olyan hangerővel, hogy rájuk kell pisszegni.
Azért szeretnénk dolgozni továbbra is, hogy még több szülő és gyerek élje
át a fejlődés élményét, a közösségbe tartozás örömét, a tarolás ünneplését a
vértesszőlősi bowlingpályán… Köszönjük a támogatást!
Veizer-Sugár Gabriella
a Kék Madár Szülőklub alapítója
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A kezdetekről
Tudtuk mekkora fába vágjuk a fejszénket, de azt is tudtuk, hogy érdemes belevágni. Voltak kiindulási anyagaink, de azt is látnunk kellett, hogy ezek korlátosan lesznek alkalmazhatók a majdani projekt során. Nem állt rendelkezésre
olyan kutatás, amely a hazai autista gyerekek/fiatalok körében gyűjtött tapasztalatokkal segítette volna a munkát. (Nagy volt a csábítás, hogy a projekt részeként készítsünk ilyet, de aránytalanul sok forrást, időt és energiát vitt volna el
a fejlesztéstől, ezért az ötletet elvetettük.) Néhány hét alatt kellett megalkotnunk egy merőben új tervet, amely változó körülmények között is nagy eséllyel
megvalósítható.
A Kék Madár Szülőklub korábbi tapasztalataiból indultunk ki. Mivel korábban
is voltak rajzpályázatok, kézműves foglalkozások, a kiállítás ötlete kínálta magát.
Fejlesztés nem képzelhető el rendszeres foglalkozások nélkül, tehát ezt a keretrendszert meg kellett teremteni. Tartalommal való feltöltéshez a szülőket hívtuk
segítségül. Előzetesen a szülőklub foglalkozásán tettünk föl néhány kérdést a
gyerekek érdeklődési területére vonatkozóan, a projekt kezdetén pedig tehetségfelmérő kérdőívet szerkesztettünk. Így vált megoldhatóvá, hogy a válaszokat
„megrendelésként” értelmezve, a módszertani szabályokat betartva kialakítsuk
a foglalkozások témáit és résztémáit.
Három terület is adta magát. A LEGO az autista gyerek körében is nagyon
népszerű, a 2021-es utcakiállításon láttunk erre példákat. Második területként
Gabi javasolta az informatikát, nem annyira a számítógépes játékok, mint inkább
a mindennapi életet megkönnyítő alkalmazások és keresések miatt. Harmadik
területként ajánlottam a művészetet, mert érdekelt, miként lehetne a meglévő
fotós és képzőművészeti érdeklődés fenntartásával, az eredmények növelésével
közelebb hozni a célcsoporthoz az irodalmat, a színházművészetet, a filmet…
Finanszírozási oldalról csakis a pályázaton elnyerendő összegre támaszkodhattunk. (Jelentős mértékű önrészt nem tudtunk biztosítani. a szülőklub tagjait nem terhelhettük, önkormányzati vagy szponzori támogatásra kevés esélyt
láttunk.) Három szinten építettük föl a költségvetést. Az ún. mag-verzió arról
szólt, mely tevékenységek azok, amelyek nélkül nem tartjuk megvalósíthatónak
a projektet. Ezt követte egy optimális verzió, mely a pályázott összeg 80-90%-át
tartalmazta. Végül pedig a teljes változat.
Bármi leketek
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Az időzítés komoly kihívást jelentett, hisz nem tudtuk, hogyan alakul a koronavírus járvány. Eredetileg őszi kezdéssel terveztünk, így heti rendszerességű
alkalmakkal – az iskolai szünetek kihagyásával is – legkésőbb április közepén lezárultak volna a foglalkozásaink.
Óvatosan fogalmaztunk, mert nem tudhattuk, hogy a kidolgozott tervekből
mit és hogyan enged megvalósítani a megpályázott forrás, a formálódó előadói
csapat és az újabb hullámokkal fenyegető járványhelyzet.
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Részletek a pályázatból
A programról
„A „Bármi lehetek” program egy speciális módszertanon alapuló, az autista
gyerekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatását a digitális oktatás eszközeivel segítő mintaprogram. Alapötletét a KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány keretein belül működő Kék Madár Szülőklub autizmus világnapi
kiállítása, szlogenjét egy 13 éves, tatabányai, autista fiú adta. A produktumok
létrejöttét igényfelmérések előzik meg, majd a családok által elmondottak
alapján tartják meg foglalkozásaikat a szakértők.
A program során rendszeres alkalmakat biztosítunk arra, hogy a célcsoport
tagjai és szüleik mélyebben megismerkedjenek az informatika, a LEGÓ-konstrukciók és a művészi alkotások (rajz, zene, szöveg) világával. További céljaink:
a célcsoport tagjainak kreatív tevékenység biztosítása, sikerélményhez juttatása, biztonságérzetük és önbizalmuk növelése; az autisták és szüleik számára közös tanulási lehetőség megteremtése; IKT-kompetenciáik fejlesztése;
az elkészült alkotások nyilvános bemutatásával a társadalmi elfogadottság
növelése.
A célcsoportot a közel 200 taggal működő szülőklub legaktívabb tagjai és
gyermekeik (8-35 év közötti, autizmussal élők) jelentik. Igényük van arra, hogy
rendszeresen találkozhassanak, használhassák alkotó energiáikat, megerősítést nyerjenek. Van, akinek a rajzkészség, másnak a LEGO, megint másnak a
számítógépes munka a specialitása. Szeretnék és szeretnénk, hogy a program
során minden résztvevő előbbre lépjen a saját tehetségterületén.”

Illeszkedés az NTP-hez
„A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli
tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése. Az Alapítvány a pályázati alcélok közül a következőkhöz
csatlakozik:
Bármi leketek

9

	Köznevelésben tanuló, tehetséges fiatalokat célzó matematikai, természettudományos, digitális kompetenciák erősítését segítő, komplex tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása
	A „tanulás tanulásá”-nak támogatása interaktív, játékközpontú eszközök
megalkotásával, komplex tehetségfejlesztést biztosító programsorozatok
megvalósításával.
	A tehetségsegítés módszertani megújítását célzó, innovatív intézményi
programok támogatása. A mintaprogramunk segítségével speciális fejlesztő eszköz jön létre, amelyben a digitális, művészeti, kreatív kompetenciákat komplexen kívánjuk fejleszteni. A fejlesztő munkába bevonjuk a
szülőket is, hogy a fejlesztő eszközöket bármikor tudják alkalmazni.
 Rövidfilmet készítünk a tehetséggondozó programunk bemutatásáról.
	Konferenciát szervezünk az alapok, és az elért eredmények bemutatásáról.”

Tevékenységek, módszerek
„Az autista gyerekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása érdekében
a digitális oktatás eszközeivel segítő mintaprogramot hozunk létre szakértők
segítségével, a mintaprogramot az Alapítvány tagjain, és az Alapítvány már jól
bejáratott műhelyfoglalkozásainak helyszínén ki is próbáljuk. A pályázat befejezése után a mintaprogramot bevezetésre ajánljuk az egész ország területén.
A munkába bevonjuk az Alapítványhoz köthető segítőket, önkénteseket mind a
szervezésben, mind pedig a programok kidolgozásában.
A tehetség és az IKT kompetencia mérésére workshopokat szervezünk, melyen megvitatjuk a módszertani vezető által készített kiindulási anyagot. Összeállítjuk a mérőeszközt és a metodikát, majd startmérést tartunk a két csoport
(tehetségek, kontroll) tagjaival. Az eredmények dokumentálását követően javaslatot teszünk az eszköz korrekciójára.
A motiváció növelése érdekében videót szerkesztünk a képzés félidejében,
záráskor hagyományos és online kiállítást szervezünk az elkészült művekből. A
kidolgozott módszertani anyagot elérhetővé tesszük az alapítvány weboldalán,
bemutatjuk hazai konferencián.
A projekt tapasztalatainak dokumentálása és beépítése a pedagógusképzésbe, - továbbképzésbe első körben (jelen pályázat keretében) egy tájékoztató
anyag elkészítését jelenti. Ennek döntéshozók előtti prezentálásával igyekszünk
bővíteni a partneri kört.”
10
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Várható eredmények
„A rövid távú eredmények a program szereplőinél és a szereplők viszonyában értelmezhetők. A résztvevő gyerekek/fiatalok esetében elmélyülés kedvelt
tevékenységben, a tehetség fölismerése, elismerése és kibontakoztatása, új ismeretek megtanulása, sikerélmény („meg tudom csinálni”), biztonságérzet erősödése (megszokott helyen, szülői és egyéb támogatói környezetben).
A szülők esetében technikai segítség, közös élmény, új ismeretek megtanulása, szülői közösségépítés.
A szakemberek esetében új ismeretek megtanulása, speciális módszertani igények megfogalmazása és kiszolgálása, sikerélmény, presztízsnövekedés
(mintaprojektben való részvétel).
Az autista szervezetek szempontjából módszertani segítség, szakmai fórum,
profilbővítési lehetőség, kooperációs kihívás.
A helyi közösség és a társadalom esetében autista tehetségek fölismerése és
elismerése, integrációs lehetőségek, lépés az esélyegyenlőség felé.
Gyerek/fiatal-szülő relációban kapcsolat erősödése, kooperáció, együtt tanulás, közös idő, tanulási különbségek felimerése.
Gyerek/fiatal-szakember relációban új kapcsolat, kooperáció, ismeretbővülés.
Gyerek/fiatal-közösség (társadalom) relációban az elfogadottság növelése,
speciális képességek elismerése, nagyobb nyitottság mindkét oldalon.
Gyerek/fiatal-autista szervezet relációban tapasztalatmegosztás, jobb
együttműködés, új kapcsolatok.
Várható hatások (egyben a folytatás lehetőségei):
	
az autista gyerekek tehetséggondozásának megélénkülése-a meglévő
eszközbázison a program folytatása, akár önerőből is
 a program kiszélesítése más tehetségirányokba is
	rendszeres megjelenési alkalom az autista alkotóknak
(pl. az Autizmus Világnapjához kapcsolódóan)
	autista gyerekek és fiatalok bevonása LEGO-projektekbe, autistáknak szánt
applikációk fejlesztésébe, hazai és nemzetközi művészeti projektekbe
	ha bevált a mintaprojekt, a teljes szakmai dokumentáció részletes kidolgozása és elérhetővé tétele a hazai autista szervezetek számára, nemzetközi
megjelenés.”
Bármi leketek
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A célközönség és a tárgyiasult
alkotások bemutatása
„Az átlagos vagy annál magasabb intelligenciájú, autizmussal élők nagy része rendelkezik valamilyen „szuper képességgel”, amely ma a legtöbb esetben
rejtve marad. Napjainkban sikeres televíziós sorozatok árulkodnak csak arról,
hogy a különc nyomozó, vagy orvos mire is képes egy elfogadó, a tehetséget felismerő és támogató közegben. A Kék Madár Szülőklubhoz is nagyon
sok tehetséges gyermek tartozik. Eddig is kiváló alkotásokkal büszkélkedhettek. A klubon kívüli közeg azonban ezekben a gyerekekben ma még főként a
különcöt, a furcsát látja. E projekt segíthet megmutatni, hogy vannak olyan
területek, ahol az átlagosnál is sokkal jobb teljesítményre képesek az autizmussal élők. A projekt során elkészülő, tárgyiasult alkotások ezt hivatottak
majd szolgálni.
Többek között igen részletes, egyedi látásmódú rajzokra, különleges nyelvezetű blogbejegyzésekre, alaposan konstruált LEGO-építményekre számíthatunk. Fontos, hogy térben is megmutatják különleges gondolkodásukat a tehetséges autista fiatalok. Korábban voltak már sikeres LEGO-műhely kísérleteink. A
konstruálás egy másik síkon nyújt teret számukra a kibontakozásra. Mivel sokan
fotografikus memóriával bírnak, igen könnyen és gyorsan képesek elsajátítani a
technikai eszközök használatát. Újszerű látásmódjukkal pedig a hagyományosan
gondolkodókat is képesek lehetnek előbbre mozdítani. A tárgyiasult alkotások
nagy része alkalmas lesz arra, hogy az interneten megmutatkozzon: alaprajzok,
blogok, térbeli építmények. Szeretnénk számítógépes programok megalkotására is inspirálni a résztvevőket.”

Konferencia és kiadvány
„A program részeként egy konferenciát szervezünk hazai autista szervezetek
szakértői számára. Itt tervezzük megosztani a mintaprojekt tapasztalatait. Készítünk egy kiadványt a jó gyakorlatainkról (pl. klubépítés partneri kapcsolatokkal),
melynek része lesz a program módszertani összefoglalója. Olyan részletességgel szeretnénk beszámolni a „Bármi lehetek” céljairól, felépítéséről, tapasztalatairól és eredményeiről, hogy az érdeklődő társszervezetek módszertani kézikönyvként használhassák fel saját programjuk elindítása során.”
12
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Komplex gondolkodás
„A komplex gondolkodásnak az autisták esetében más jelentése van, mint általában. A legtöbb autista számára a logikai kapcsolatok világosak, átláthatóak
és megnyugtatóak, míg pl. az elvont gondolkodás vagy a képletes kifejezések a
fentiekkel ellentétes hatást váltanak ki. Az autisták komplex gondolkodása sokkal inkább jól berendezett szobákban zajlik, mint tágas térben. Ebben a programban a területeket kezdettől fogva külön-külön kezeljük. Idő és gyakorlás kell ahhoz, hogy eljussunk a területek viszonyának tisztázásáig. A szakirodalom szerint
a strukturálás ezzel a módszerrel a legtöbb esetben sikeres. (Arra ellenben aligha számíthatunk, hogy az autista tanuló egy matematikai mintázatot a zenében
is megjelenítsen.) Úgy látjuk, a komplex gondolkodás autista határáig el fogunk
tudni jutni a tanulók egy részével. Ahol pedig nem, ott kárpótol majd minket az
átlagember számára nehezen elképzelhető szintű elmélyültség.”

Adottságok, rend, lehetőség
„Az autizmussal élő szülők rendkívüli módon leterheltek. Mivel gyermekeik
főként a kommunikáció, a társas viselkedés terén mutatnak a normáltól eltérő
viselkedést, jóval több figyelemre, megértésre és interakcióra van szükség, mint
egy átlagos családban. A helyzetet nem segíti, hogy az autisták gondolkodása
rugalmatlannak mondható. Mindent szó szerint értenek, és nagyon ragaszkodnak a szokásaikhoz az egyre változó világban. Olyan egyszerű, hétköznapi dolgok, mint pl. egy fogmosás, cipőfűzés vagy étkezés esetükben komoly szervezést, előkészítést, folyamatábrákat, szigorú napirendet igényel.
Ha van egy olyan pont, ahol a gyermek kiteljesedhet, ebbe a tevékenységbe
szívesen kapcsolódnak be a szülők, vagy akár a nagyszülők is. A közös alkotás, a
LEGO, a festés új lehetőség a kommunikációra. Jó esetben akár új csatornát is
jelenthet. Az egyébként magukba zárkózó gyermekek, fiatalok sokkal könnyebben nyílnak meg egy-egy közös tevékenység során.
A klubunkhoz tartozó gyerekek nagy része általános iskolás korú, közülük sokan kerülnek középiskolába egy-két éven belül. Az átlagon felüli intelligenciával
bíró, jó képességű, autizmussal élő gyerekek esetében a továbbtanulás, az intézményválasztás komoly nehézséget jelent. A klubon belül is érzékelhető az az
általános tendencia, hogy a 14. évhez közeledve a szülők elfáradnak, és a továbbtanulási kérdések elviszik a fókuszt az autizmus kezeléséről. Ennek következtéBármi leketek
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ben a kialakult otthoni gyakorlatok stagnálnak, a családok bezárkóznak. Sokan
magántanulóként, vagy eredménytelenül fejezik be a középiskolát. Időközben az
a tevékenységük is alábbhagy, amelyben korábban tehetségesnek bizonyultak.
Nagy veszteség ez az autizmussal élőknek, a családjuknak, a baráti környezetüknek és a társadalomnak is. A 20-35 éves autisták nagy része jelenleg otthon él
a szüleivel, nagyszüleivel, különböző járadékokból. Projektünk ezen próbál változtatni. Ezért fontos a speciális módszertan, és a foglalkozások mellett/után a
nyilvánosság, a kiállítás, a konferencia. Minden programelem az autizmussal élő
tehetségek megerősítését, elfogadtatását, biztatását célozza.
Az autizmussal élők egymáshoz képest is nagy eltérést mutatnak érintettségük mélységétől függően. A felmérések és a foglalkozások is kis, maximum 6 fős
csoportokban lehetségesek. Az előkészítés és a megvalósítás pontos szabályok
és időkorlátok mentén zajlik, nagyfokú precizitást igényel. A foglalkozások munkarendjét pedagógiai, andragógiai, mentáltréneri szakértők segítségével alakítjuk ki, az autista programok specialistáinak bevonásával.
Szülőklubunk óvodás és általános iskolás gyerekeinek tehetsége korán megmutatkozik. Szervezett módon tudunk foglalkozni velük, ami az egész társadalom javát szolgálja. Foglalkozásainkon szakembereink felmérik, hogy miben,
milyen módon, hol tartanak a készségek és képességek tekintetében a fiatalok, s személyre szóló fejlesztésekkel próbálják úgy támogatni, sikerélményhez
juttatni az autizmussal élőket, hogy közben a kommunikációban, a társas viselkedésben, és a rugalmatlan gondolkodásban tapasztalható nehézségeiket is
oldják. A rendszeres, jól felépített foglalkozás-sorozat jelentős eredményeket
produkálhat. Az elkészült produktumok, alkotások pedig tovább élnek, ami erősíti az autizmussal élők önbizalmát, közvetve pedig a családokat. Közelebb hozza
egymáshoz a különlegességgel élőket és a társadalom többségét. A törődés, a
visszacsatolás, a produktumok utóélete mintaprojektünkön keresztül közvetlenül és hosszú távon változtathatja meg több száz, közvetetten pedig egy széles
hazai réteg megítélését.”

Röviden a megvalósításról
„Az élet az, ami a tervek helyett történik velünk” – tartja a mondás. A projektre
ez maximálisan igaznak bizonyult. A tanévvel szinkronban szerettünk volna kezdeni, ám a döntés a támogatásról novemberben érkezett meg. Addigra sajnos
már életbe léptették a koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedéseket.
14
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A kértnél kisebb összeget nyertünk a pályázaton, ám az optimális verzió megvalósításához elegendő volt. A költségvetés módosítása során elengedtük a
foglalkozások egy részét, a 2. kiállítást, ugyanakkor az online jelenlétet erősítendő, növeltük a filmkészítésre szánt összeget, továbbá arra is lehetőséget kaptunk arra, hogy a költségkeret emelésével követni tudjuk a tabletek világjárvány
miatti árnövekedését.
Decemberben és januárban tarthattunk ugyan néhány foglalkozást, de a
munka dandárja a február és május közötti időszakra maradt. Ez meg is szabta a
mozgásteret: heti 2-3, április első hetében 5 foglalkozást szerveztünk.
Szintén nem számolhattunk azzal, hogy a járvány utóhatásaként több család
olyannyira bezárkózott, hogy hónapokkal a korlátozások feloldása után sem volt
kimozdítható. (A természetismereti kirándulásokról egyelőre le kellett mondanunk, a májusi szülőklubot pedig közkívánatra online kellett tartanunk.)

Tehetségfelmérő workshop
A járványhelyzet miatt online egyeztetésekkel kezdtünk. Összeállítottam egy
kiindulási anyagot a különféle tehetségazonosítási eljárásokról.
Eredetileg azt terveztük, hogy a VanTassel-Baska-féle jellemzés (1983) tulajdonságai lesznek a tehetség-kereső módszerünk alapelemei, amelyek szerint speciális módszer alakítunk ki autisták számára, majd ez alapján történik a válogatás.
Sajnos a célcsoportban nem minden jellemző mérhető fel gyorsan. Bár Mező
Ferenc óta tudjuk, hogy a tehetségazonosítás olykor évekbe is beletelhet, olyan
eszközt kellett kidolgoznunk, amely néhány impulzus alapján hetek alatt is eredményre vezethet.
A kognitív jellemzőknél figyelnünk kellett arra, hogy a szimbólumok és szimbólumrendszerek gyakori használata autistáknál nem releváns, a magas koncentrációs kapacitás gyakoribb, mint kortársaiknál; a szokatlanul jó memória
szintén; szellemi fejlettségük többnyire meghaladhatja a fizikai fejlődésüket; releváns szintúgy a korai érdeklődés a beszéd iránt, a korai beszédfejlődés; a kíváncsiság, a kreativitás és a tanulásvágy; általánosan jellemző az önálló tanulásra
való hajlam; nem jellemző a sokrétű érdeklődés. Az affektív tényezők esetében
(fejlett igazságérzet; jó humorérzék; érzelmi intenzitás, ami túlérzékenységhez
vezethet; az élet és halál értelmének korai felfogása; maximalizmus önmagával
és másokkal szemben; sok energia; erős kötődés részint emberekhez, részint
szakmai tevékenységekhez) még bonyolultabb a helyzet.
Bármi leketek
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Az előzetes ismeretek feldolgozásán túl egy tehetségfelmérő kérdőívet állítottunk össze, melyben a Czeizel-modell elemei is megjelennek. (Elsősorban
azért választottuk ezt az irányt, mert véleményünk szerint a tehetség érvényesülését segítő, illetve gátló tényezők, bár külső elemek, nem zárhatók ki a tehetségazonosítás folyamatából.)
Január végére megegyeztünk abban, hogy a kérdőív húsznál több kérdést ne
tartalmazzon, és a feleletválasztós kérdések mellett kitöltős kérdések is szerepeljenek benne. Egy google-kérdőívet készítettünk, melyet a megadott határidőre 21 szülő töltött ki online. Feltételezzük, hogy magasabb lett volna a mintaszám, ha a személyes kitöltés (akár interjúval bővített) formáját választhatjuk, de
a járványügyi korlátozások ezt nem tették lehetővé.
A beérkezett adatokat kiindulásként használtuk, kiegészítve saját megfigyeléseinkkel, a foglalkozásokon mutatott teljesítmény és viselkedés terén.

Tehetségfelmérő kérdőív
TEHETSÉGFELMÉRÉS KGY 1.
Szülő tölti ki a gyerekre vonatkozóan
1. A gyermek mennyit és hogyan beszél?
š a, keveset, szinte csak kérdésre
š b, keveset, tőmondatokban, többnyire magától
š c, változó
š d, sokat, bővített mondatokban (több tagmondat)
2. Mikor tanult meg olvasni a gyermek?
š a, még iskoláskor előtt
š b, első osztályban
š c, 7 éves kora után
3. Melyek a kedvenc tevékenységei?
Hosszú szöveges válasz:
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4. Mennyi időre kötik le a kedvenc tevékenységei?
š a, 30 percnél kevesebb
š b, 31-60 perc között
š c, 61-120 perc között
š d, 121-180 perc között
š e, 3 óránál is tovább
5. Az alábbi állítások közül melyik a leginkább igaz rá?
š a, nem igazán érdeklődik a dolgok iránt
š b, átlagos az érdeklődése
š c, sokat kérdez
š d, néha már túl sokat kérdez
6. Mennyire érzi őt kreatívnak? (0-10 pont) Miért gondolja így?
Hosszú szöveges válasz:
7. Ön szerint melyek azok a területek, ahol az általánosnál fejlettebbek
a gyermek képességei?
Hosszú szöveges válasz:
8.A felsoroltak közül mely speciális képességcsoport(ok)ban látja
kiemelkedőnek a gyermekét?
n nyelvi
n zenei
n matematikai-logikai
n vizuális-tér
n testi-mozgásos
n szociális-személyközi
n intraperszonális (pl. érzelmi intelligencia)
9. Mostanság milyen kérdések foglalkoztatják leginkább a gyermekét?
(pl. környezetvédelem)
Hosszú szöveges válasz:
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10. Mi volt az, amivel legutóbb meglepte önt?
Hosszú szöveges válasz:
11. Jellemző-e rá, hogy egy problémára többféle megoldást talál?
š a, igen
š b, nem
12. Gyermeke hogyan reagál arra, ha megzavarják egy hosszas
feladat megoldása közben?
Hosszú szöveges válasz:
13. Az alábbiak közül hogyan hatnak gyermekére a mechanikusan ismétlődő
feladatok?
š inkább untatják
š inkább megnyugtatják
14. Legutóbb mit és hogyan kritizált a gyermeke?
Hosszú szöveges válasz:
15. B
 ármi, amit szívesen megosztana a gyermeke tehetségéről,
de nem kérdeztünk rá:
Hosszú szöveges válasz:
16. Az alábbi témakörök közül mely(ek) érdekelheti(k) a gyermekét?
(Többet is megjelölhet.)
n beszédművelés, beszédfejlesztés
n LEGO
n tablet használata
n képzőművészeti foglalkozás
n fotózás
n filmkészítés
n egyéb...
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17. Az alábbi témakörök közül mely(ek) érdekelheti(k) Önt,
akár gyermekével közösen? (Többet is megjelölhet.)
n beszédművelés, beszédfejlesztés
n LEGO
n tablet használata
n képzőművészeti foglalkozás
n fotózás
n filmkészítés
n egyéb...
18. A gyermek neme:
š a, fiú
š b, lány
19. A gyermek kora:
Rövid szöveges válasz

Bármi leketek
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Szabályzatok
Fontos, hogy minden főbb viselkedési szabályt konkrétan fogalmazzunk meg.
Ebben kiindulási alapot jelentett a csapatunk legtöbb autista tapasztalattal rendelkező tagja, Kerekes-Kálazy Éva által összeállított Kamasz Klub szabályzat,
melyet eredetileg piktogramok díszítettek. A további szabályzatoknál mindig ezt
vettük alapul.

A kamasz klub szabályai
A klub önkéntes, tehát csak az jön,
aki valóban szeretne itt lenni!
A klubot Vica és Orsi irányítják
(egyes tevékenységekben játékvezetői feladatot vállalhatsz)!
A klubfoglalkozás alatt telefont nem használunk!
Normál hangerőn beszélünk!
Meghallgatjuk azt, aki beszél!
Csendben vagyunk, ha más beszél!
Káromkodni tilos!
Betartjuk az időkorlátokat!
A vállalásaimat megcsinálom!
20
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A LEGO-foglalkozások
12 szabálya
Örülünk, hogy eljöttél, érezd jól magad!
A klubfoglalkozásokat Subi vezeti, ha megbíz valamivel, segíts neki!
Normál hangerőn beszélünk egymással.
Tiszteljük és meghallgatjuk a másikat.
Senki sem káromkodik.
A mobiltelefont a foglalkozásokon csakis a LEGÓ építmények fotózására
vagy filmezésére használjuk.
Közös építéskor megbeszéljük egymással a terveket,
a LEGÓ elemek elosztásáról Subi dönt.
A legók szétválasztásához nem használjuk a fogainkat.
Dönthetsz úgy, hogy egyedül építesz, de ha a közös munka egyik részét
készíted el, illeszkednie kell a többiek építményéhez.
Subi dönt arról, hogy melyik építmény marad meg a következő foglalkozásig.
Mielőtt szétszednél valamit, amit építettél, mindig kapsz egy percet,
hogy lefotózhasd.
A LEGÓ elemek mindegyikét visszatesszük a foglalkozás után a Subi által
kijelölt helyre, hogy legközelebb is hiánytalan készlettel dolgozhassunk.
Bármi leketek
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Bármi lehetek – programtérkép
Arra keressük a választ: miben vagytok a legügyesebbek?
Akik ebben segítenek Nektek:

Vica: izgalmas helyszínekkel, foglalkozásokkal

Gabi: beszélgetésekkel, kirándulással

Zoli: művészeti foglalkozásokkal, beszélgetésekkel:

Zsóka: kiállításokkal, különleges játékokkal
22
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Attila: mire jó az internet?

…….külső segítők

Subi: legóbirodalmat építünk…. s történetet találunk ki hozzá

Tervezett foglalkozások:
Tavaszi programismertető
Kamasz Klub
Érted szóló szavak
Érted szóló szavak
Érted szóló szavak
még szervezzük
Kamasz Klub
Érted szóló szavak
Tanulás tableten I.
Tanulás tableten I.
Érted szóló szavak
Tanulás tableten II.
Tanulás tableten II.
Tanulás tableten II.
Kamasz Klub
Tanulás tableten II.
Kamasz Klub
Kamasz Klub
Bármi leketek

2022. 02. 24.
Gabi, Zsóka, Zoli
2022. 02. 26.
Vica
2022. 02. 28.
Zsóka
2022. 03. 03
Zsóka
2022. 03. 07.
Zsóka
2022. 03. 10. 	
2022. 03. 16.
Vica
2022. 03. 17.
Zsóka
2022. 03. 21.
Attila
2022. 03. 24.
Attila
2022. 03. 28.
Zsóka
2022. 03. 31.
Attila
2022. 04. 04.
Attila
2022. 04. 07.
Attila
2022. 04. 08.
Vica
2022. 04. 11.
Attila
2022. 04. 29.
Vica
2022. 05. 20.
Vica
23

A foglalkozások
rövid összefoglalói
Szülőklub
A Kék Madár Szülőklub 2018-ban alakult. Tagságának létszáma jelenleg 200hoz közelít. Sajnos a COVID-időszak jelentősen csökkentette a közösségi alkalmak számát, és ez megnyilvánul a közösségi aktivitásban is. Az online felület
nem tudta teljesen pótolni a személye találkozásokat.
Sajátosság, hogy mivel eltérő korú, nemű, más-más tüneteket mutató gyermekek szüleiről van szó, a „Bármi lehetek” projekt által kínált lehetőségek nem
mindannyiuk számára relevánsak. Ez megfigyelhető pl. az egyes előadások-fórumok látogatói körének változásában.
Jelen projekt egyik alapelve, hogy a gyerekek és a szülők együtt tanuljanak,
fedezzenek föl új területeket, éljenek át közös élményeket. Fontos volt az is,
hogy a programok kialakításánál, megszervezésénél és értékelésénél egyaránt
szerepet kapjanak a Szülőklub tagjai. Mindezek miatt integráltuk a Szülőklub
rendezvényeit a programba, ezáltal meg is újítva azokat.
A kezdeményezés először nem aratott osztatlan sikert. Ennek számos oka
volt. Az első az új dolgoktól való idegenkedés. A második – és hónapokig a legkomolyabb –, hogy a súlyosabb állapotú, óvodáskorú vagy épp felnőtt autisták
szülei kirekesztve érezték a fejlesztésből gyermekeiket és magukat is. Nem először kerül elő az okok között a világjárvány, mely bizonyíthatóan súlyosabban
érintette az autista közösséget, mint a társadalom egészét.
Fordulatot hozott a „Bármi lehetek” megítélésében, hogy a résztvevő gyerekek szülei egyre több pozitív visszajelzést adtak, így 2022 tavaszára sikerült elérni, hogy a szülőklub tagjai szélesebb körben is elfogadják a projektet. Ezt először
a könyvtári rendezvényünkön éreztük, ott bővebben is említem majd.
Az eredetileg tervezett programok közül két alkalom elmaradt. A február
elejére tervezett találkozó a COVID-helyzet miatt, az áprilisra tervezett pedig a
programok sűrűsége miatt.
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1 alkalom
Időpont: 2021. december 8.
A foglalkozás házigazdája: Veizer-Sugár Gabriella
Segítő: Kelemen-Kálazy Éva
Helyszín: Puskin Művelődési Ház
Résztvevők száma: 7 fő
Program: A jelenlévő szülőkkel és gyerekekkel a „Bármi lehetek” projekt rávezető
foglalkozását tartottuk meg. Első lépésben
a gyerekek koncentrációs képességét vizsgáltuk, konkrétan azt, hogy mennyi ideig
köti le őket egy-egy tevékenység.
Kezdetkor tisztáztuk: nincs verseny, mindenkit magához mérünk. A kiindulási pont
és a záró mérés közötti különbség mutatja
meg a fejlődést. Többféle, a résztvevők korához illő eszközzel próbálkoztunk (pl. kirakók, vonatos fakockák).
A szülők számára számos szakmai kiadvánnyal készültünk. Emellett a projekt
részleteit és közreműködőit mutattuk be a
jelenlévőknek.
Eredmény: A szülők várakozással néznek a
projekt elé. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy az autizmussal élő gyermekek között sok az ADHD-s, azaz hiperaktív,
akiket nagyon rövid ideig lehet lekötni egy
adott tevékenységgel. Mindezt figyelembe
kell venni a projekt további alakításakor.
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2. alkalom
Időpont: 2022. január 12.
A foglalkozás házigazdája: Veizer-Sugár Gabriella
Szakértőként online közreműködött: Kelemen-Kálazy Éva
Helyszín: Puskin Művelődési Ház – valamint online
Résztvevők száma: 5 fő
Program: Sajnos a decemberi találkozó óta
tovább romlott a járványügyi helyzet. Ezzel
párhuzamosan nőtt a megbetegedések miatti aggodalom. A klub ezúttal személyesen
és online is várta az érdeklődő szülőket.
Néhányan egyéni kérdések miatt jelezték
korábban, hogy szeretnének konzultálni a
szakértőnkkel, aki online állt a rendelkezésünkre.
A „Bármi lehetek” projekt főbb állomásainak ismertetése, a szülői kérdőívvel
kapcsolatos tudnivalók mellett ezért a változtatásokkal kapcsolatos nehézségekkel
foglalkoztunk. A programok előkészítése
kapcsán egyeztettük a kommunikációs
tervet. Megbeszéltük, miként lehet a gyerekeknek a leghatékonyabb módon átadni a
projekttel kapcsolatos információkat.
Eredmény: Az általános tájékoztató mellett hasznos ismeretekhez jutottak a szülők
arról, miként lehet az autizmussal élőket a
megszokott hétköznapokból úgy kimozdítani, hogy tevékeny részeseivé váljanak egy
újonnan alakuló közösségnek.

26

Bármi leketek

3. alkalom
Időpont: 2022. március 9.
A foglalkozás házigazdája: Veizer-Sugár Gabriella
Közreműködők: Koós-Molnár Rózsa, a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (KEMPSZ) főigazgató-helyettese és Szily-Csapó Katalin, a
KEMPSZ Tatabányai Tagintézmény tagintézményvezető-helyettese
Helyszín: Puskin Művelődési Ház
Résztvevők száma: 7 fő.
Program: A Kék Madár Szülőklub jó kapcsolatot ápol a Komárom-Esztergom
Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal. A
szolgálat munkatársai rendszeresen vesznek részt különböző tájékoztatókon, hogy
segítsék az autizmussal élő gyerekeket
nevelőket a legújabb jogszabályok közötti
eligazodásban.
A vendégek a különleges bánásmód érvényesítése mellett arról beszéltek, mit kínál a pedagógiai szakszolgálat a szülőknek.
Főként azt hangsúlyozták, miként tudják betölteni a szülők a különleges bánásmódhoz
kapcsolódó érdekérvényesítő szerepüket.
Számos hasznos tudnivaló hangzott el az
ADHD-val és az autizmussal kapcsolatban.
A szakszolgálat munkatársai felajánlották támogató segítségüket a szülőklub
tagjainak, majd nevelési tanácsokkal látták
el őket. Kiemelték: a jövőben is nyitottak a
rendszeres együttműködésre, információs
napok rendezésére.
Eredmény: Az elhangzott vélemények alapján a szülők rendkívül hasznosnak ítélik
ezeket a találkozókat. Első kézből kapnak olyan információkat, amelyek a gyermekeik nevelése, oktatása során nagymértékben segítik az oktatási intézményekbe való
beilleszkedést. Többen jelezték: szeretnék, ha rendszeres maradna ez a kapcsolat.
Bármi leketek
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4. alkalom
Időpont: 2022. május 11. szerda
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva, Vica
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Helyszín: eredetileg a Puskin Művelődési Ház lett volna, de a szülők kérésére
online tartottuk.
Résztvevők száma: 5 fő
Program: A korábban, az FB-csoportban
felmért igényeknek megfelelően ezúttal
egy átfogó téma helyett több kisebb résztémával foglalkoztunk.
Szakértőnk először a rugalmatlan viselkedésről szólt, az új helyzetek elfogadásának megkönnyítéséről. Olyan technikákat ismertetett, melyek a helyzet
megfelelő kezelése mellett a szülő nyugalmának megőrzését/visszaszerzését
is segítik. A bekapcsolódó szülők számára ez azért is hasznos, mert a Bármi
lehetek projektben többféle, változatos
program, nemegyszer új helyszín is várja
a fiatalokat.
Második témánk az étkezés volt. Az áprilisi, intoleranciával és allergiával foglalkozó találkozó után a mennyiségi kérdések
kaptak hangsúlyt. Megtudtuk, mi számít
túl soknak vagy túl kevésnek az adott korosztályhoz, testalkathoz mérten. Kiderült
az is, melyik jelenség milyen problémákat
okozhat.
Eredmény: A rugalmatlan viselkedés az
autizmussal élők egyik leggyakoribb nehézsége. Éppen ezért volt fontos, hogy a klubban erről rendszeresen szó essék.
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A szülők az elméleti ismereteken túl gyakorlati tanácsokat kaptak szakértőnktől arra vonatkozóan, hogy milyen módszerekkel (pl. vizuális megsegítés,
kérdésfeltevés, korábbi siker felidézése, megerősítés) lehet ilyenkor megkön�nyíteni az érintettek és családtagjaik helyzetét.
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Kamasz Klub
A Kék Madár Szülőklub évek óta együttműködik Kelemen-Kálazy Évával, aki
nemzetközileg elismert autizmus szakértőként tevékenykedik. Mivel a szülői kérdések a COVID-időszak alatt egyre sűrűbben érintették a kamaszkori viselkedés területét, kézenfekvőnek tűnt, hogy a „Bármi lehetek” projekt kapcsán életre
hívjunk egy Kamasz Klubot.
Több szándék is ebbe az irányba mutatott. Az egyik fontos elem, hogy a kamaszkori leválási próbálkozásoknak kényszerű határt szabott a koronavírus járvány (digitális oktatás, kézfertőtlenítés, maszkviselés, kijárási korlátozások stb.).
Mivel a kortárs kapcsolatok kialakítására, ezen belül a személyes beszélgetésekre, közösségi élményekre alig adódott esély, érezhetően nőtt a családon belüli
feszültség.
Korábbi megfigyelés, hogy az autista gyerekek kezdettől szorosabb szülői felügyeletet igényelnek, ám ez az igény a kamaszkor eljövetelével csökken. Sok
esetben a szülői túlféltés akadályozza a fiatalokat abban, hogy megtapasztalják
a határaikat, egyes helyzeteket önállóan éljenek át, tapasztalatok útján fejlődjenek. Szabályozott környezetben szerettünk volna esélyt adni arra, hogy kiskamaszaink megéljék a szabad döntést és cselekvést.
Vica egy világos és pontos szabályzatot alkotott a Kamasz Klub működéséhez. A résztvevők törekedtek ennek betartására. Ez az egyetlen rendszeres foglalkozástípus, ahol nem ragaszkodtunk a fix napokhoz: más-más hétköznapokra,
illetve olykor hétvégére is szerveztünk találkozásokat.
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1. alkalom
Időpont: 2021. december 8. szerda
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva
Segítő: Résztvevők száma: 4 fő.
Program: Az első alkalmat a szülőklubbal párhuzamosan rendeztük meg. Így
megoldható volt, hogy egy épületben, de
más-más helyiségben legyenek szülők és
gyermekeik. Egy kisasztal köré gyűltek a
résztvevők, részletesen megismerték és
elfogadták a szabályokat.
A foglalkozás a kölcsönös bemutatkozás
után a közösségben viselkedés témakörével indult. Előhívtuk a korábbi élményeket,
megosztottuk tapasztalatainkat. Szembesültünk azzal, hogy a belső feszültség
többeket morgolódásra, destruktív kijelentésekre, olykor hangos káromkodásra késztet. Asszertíven azonosítottuk és visszaigazoltuk ezeket a viselkedésmintákat, de nem
kritizáltuk és nem is szankcionáltuk őket. Ez
lassabb út, ám tapasztalataink szerint békésebb és biztosabb eredményeket hoz.
Megkérdeztük a kamaszokat, milyen kirándulásokat szeretnének tenni, milyen
témákkal foglalkoznának szívesen. Előbbire a cukrászda, a bowlingpálya, a mozi, a
kiállítás, a vonatozás érkezett válaszul. Utóbbira az önismeret, mások megismerése és megértése (ahogyan egyikük fogalmazott: „nekem a többiek mind UFO-k”),
az udvarlási szabályok, a szexualitás, a fotózás, a történetírás érkezett be.
Eredmény: A kamaszok örültek a kortársaknak, a vártnál könnyebben ismerkedtek egymással. Élvezték azt a helyzetet, hogy biztonságos környezetben
vannak, de elkülönülnek a szülőktől.
Több javaslattal igencsak megleptek, ezeket a januári módszertani egyeztetésen próbáljuk beilleszteni a programba.
Bármi leketek
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2. alkalom
Időpont: 2022. január 14. péntek
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva
Segítő: Résztvevők száma: 7 fő.
Program: A beszélgetés indításakor
a legutóbbi találkozás óta eltelt időszak
történéseivel foglalkoztunk. Szó esett iskolai és otthoni konfliktusok kezeléséről.
Segítette az újonnan érkezettek beilleszkedését, hogy őket is hasonló témák foglalkoztatják. (Náluk is rákérdeztünk a programötletekre, a pláza és az állatsimogató
került be a körbe.)
Külső helyszínként ezúttal egy környékbeli, ebben az időszakban csendes cukrászda meglátogatása szerepelt. Séta közben
folytatódott a beszélgetés. Érezhető volt
egy kis izgalom.
Előzetesen több alkalommal ismertettem a feladatot: bemegyünk, hangosan köszönünk, kiválasztunk egy süteményt, kérjük az eladótól, fizetünk a szülőktől kapott
zsebpénzből, átvesszük a sütit és az aprót,
megköszönjük, eltesszük az aprót, meges�szük a sütit, csendesen beszélgetünk, végül
köszönünk és távozunk.
Eredmény: Volt rá esély, hogy valaki a
csapatból megtorpan a bejáratnál, erre fel
voltunk készülve. Minden kamaszunk megkísérelte végrehajtani a feladatot. Ha
nem is sikerült mindig tökéletesen (hol a köszönés „maradt le”, hol a döntés volt
nehéz), a lényeg megvalósult.
Egyenként adtam visszajelzést, amelyben kiemeltem a sikeresen megvalósított
feladatelemeket. Figyeltek egymásra és rám is, nem túl halkan biztatgatták egymást.
32

Bármi leketek

3. alkalom
Időpont: 2022. február 12. szombat
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva
Segítő: Belinszki Zoltán
Résztvevők száma: 7 fő.
Program: Egyeztettünk a vértesszőlősi
bowling centrum üzemeltetőivel, és lefoglaltunk két pályát egy csendesebb időszakban (szombat kora délután). A gyerekeket a
szülők hozták el autóval. Már a találkozásnál
volt, aki nehezen viselte az új környezetet,
dühös megjegyzéseket tett, ám a feladatismertetésre megnyugodott.
Erre az alkalomra időzítettük a klubosok
megismerkedését Belinszki Zoltánnal. Az
egyik csapatot ő vezette, a másikat én. Az
egyik kamaszunk számára először gondot
jelentett, hogy le kell venni a cipőjét, ám amikor látta, hogy a többiek is megteszik, erőt
vett magán, és átvette a bowlingcipőt (balesetvédelmi okból nem tehettünk kivételt).
Két csapatban gurítottunk, de nem versenyeztünk. Minden sikeres kört megdicsértünk, ha üres volt a gurítás, biztatást
adtunk. Zoliék csapata egy félórán belül
usankában játszott, amivel igen népszerűek lettünk a teremben.
A játszmák után leültünk a büfé részen, a múltkor tanult módon mindenki kért
magának egy üdítőt, amit beszélgetés közben elfogyasztott. Egyesekért korábban
érkeztek a szülők a családi program miatt.
Eredmény: A klubtagok a kezdeti megilletődöttség után remekül helytálltak.
Másfél órával a kezdés után már hasonlóan viselkedtek, mint bármely osztálybuli
résztvevői. Függetleníteni tudták magukat az új környezettől, a bowling zajától, a
késő délutánra megjelenő, nagyobb létszámtól, az eredménytől.
Megegyeztünk, hogy ide máskor is jövünk majd.
Bármi leketek

33

4. alkalom
Időpont: 2022. február 26. szombat
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva
Segítő: Résztvevők száma: 9 fő.
Program: Visszatértünk a bowlingozás
helyszínére. Időközben a létszámunk is kibővült: többeknek szóltak az ismerősök. Ezúttal sem nagyoltuk el az ismerkedést és a
feladatelemek ismertetését.
A játék a múltkori sikereket hozta. Jó
hangulatban, ügyesen és önállóan gurítottak a résztvevők. Mivel már ismerték a helyszínt és a szabályokat, otthonosan érezték
magukat.
A beszélgetés fő témáját ezúttal a „Bármi
lehetek” projekt tavaszi eseményei adták. A
járványhelyzet enyhülésével többféle programot is fel tudtunk kínálni. Megbeszéltük,
azért, hogy mindenki mindenféle foglalkozást ki tudjon próbálni, a március 16-ra tervezett Kamasz Klub elmarad. (Erre azért is
volt szükség, mert érzékeltük, hogy a szülők egy része számára ilyen rendszerességgel nehezen vállalhatók a külön költségek /
zsebpénz, pályabérlet, utazás/.)
Eredmény: Rövid idő alatt is sokat fejlődtek a klubtagok az önállóság, valamint egymás és a külvilág elfogadása terén. Egyre
jobban igyekeznek betartani a viselkedési
szabályokat. Kimondhatatlanul sokat segítenek egymásnak.
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5. alkalom
Időpont: 2022. április 9. szombat
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva
Segítő: Tóth Zsóka
Résztvevők száma: 6 fő.
Program: A foglalkozás középpontjában
az újhoz való alkalmazkodás és a proxemika
fejlesztése állt. Egy olyan helyiséget választottunk, amely jóval szűkebb a korábban
használt teremnél. Ráadásul az új helyet
közösen kellett átrendeznünk, hogy elférjünk.
Könnyítésként elővettük a projekt során
beszerzett tableteket. Tudtuk, mekkora sikert aratott az első tabletes foglalkozás,
és abban bíztunk, hogy a vonzó program
elfeledteti a résztvevőkkel a szűk helyiség
hátrányait.
Először átismételtük a tabletek használatának szabályait, majd beállítási és keresési feladatokat oldottunk meg.
Eredmény: A klubtagok nyitottan és türelemmel fogadták a változást. Szívesen
segítettek. Az átrendeződés, a szokatlan
környezet sem zavarta meg a munkát. Ez
óriási eredményt jelentett.
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6. alkalom
Időpont: 2022. április 30. szombat
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva
Résztvevők száma: 7 fő.
Program: A vértesszőlősi bowlingpályára
mentünk, ahol a már szokásos Kamasz Klub
összejövetel zajlott… volna. Sajnos a pálya
üzemeltetői ezúttal figyelmen kívül hagyták
azt a kérésünket, hogy csendesebb időszakban foglalhassunk pályát. A helyiségben meglehetősen nagy létszámú társaság
tartózkodott, akik igen hangosak voltak.
Az egyik klubtagunk nem tudta elviselni
ezt a közeget, ezért ki kellett vezetni. Mivel
rövid megbeszélés során sem sikerült lenyugtatni, föl kellett hívni az édesapját, aki
eljött érte. Időközben a fiú önhibáztatásba
kezdett, amit a foglalkozás vezetője igyekezett tompítani.
A többi résztvevő türelmesen várakozott
odabenn. Számukra nem volt annyira megterhelő a zajszint. Hamarosan indulhatott a
játék, amit mindannyian vártak már. A nap
további részében különleges esemény nem
történt.
Eredmény: Tanúi voltunk egy összeomlásnak, amit sikerült helyesen kezelni. A
klubtagok szerencsére nem vették át a feszültséget, a játék jó hangulatban folytatódott. Tanulság, hogy a szervezés során még
körültekintőbbnek kell lennünk.
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7. alkalom
Időpont: 2022. május 22. szombat
A foglalkozás vezetője: Kelemen-Kálazy Éva
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 6 fő.
Program: A klubtagok kívánságlistáján
már korábban is szerepelt a Vértes Pláza
meglátogatása. Úgy láttuk, már elég érett
hozzá a kis közösség, hogy ezt a kérést teljesíthessük.
A foglalkozás elején szülők nélkül nézték végig a kamaszok a bevásárlóközpont
üzleteit. A foglalkozás vezetője ismertette
a szabályokat. Üdítő vásárlás után két csoportra oszlott a társaság: egyes üzletekben
különböző árucikkeket kellett megkeresniük a résztvevőknek.
Játékokkal és összegző beszélgetéssel
zártunk az étteremszinten. Búcsúzásként
mindenki szerencsesütit kapott.
Eredmény: A csoport tagjai jól viselték
a nyüzsgő teret. A sok ember, a hangok, a
fények nem zavarták meg őket. Összedolgozva, kiválóan oldották meg a feladatokat.
Nagyon élvezték egymás társaságát, s
nagy öröm, hogy ezúttal csatlakozott hozzájuk egy lány is, aki más tematikájú összejöveteleken már megismerkedett a társaság tagjaival.
Óriási eredménynek látjuk, hogy nem
megszokott környezetben is sikeresen teljesítik a feladatokat, s jól tudnak együtt dolgozni és szórakozni.
Bármi leketek
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Érted szóló szavak
A cím eredetileg egy készségfejlesztő foglalkozásé volt. Tóth Zsóka előadóművész és kulturális menedzser állított össze egy sokszínű, izgalmas tematikát drámapedagógiai és művészetismereti találkozásokra.
Mivel az autisták számára a szóképek, a nonverbális jelek, az illemszabályok, a
kulturális normák értelmezése és elsajátítása egyaránt nehézséget jelent, arra
tettünk kísérletet, hogy ezeken a területeken fejlődhessenek.
Eredeti elképzelésünk az volt, hogy az egyes alkalmakon kis lépésekben haladva, egy-egy területre érvényes gyakorlatokat végzünk. Az eredmények felülmúltak minden várakozást. Az első foglalkozást például úgy terveztük, hogy
a kiállító művész a megnyitó előtt bejön hozzánk, elmond néhány gondolatot
a műveiről. Nem reménykedtünk abban, hogy a teljes megnyitót végig követik
a résztvevőink a zsúfolásig telt kiállítótérben, ahol dobbal kísért indián éneklés
hallható.
Hasonló meglepetést jelentett a társasjátékokkal való ismerkedés. A gyerekeknél általában gondot jelent a versengés, főleg, ha nem ők győznek. Kicsiny,
de lelkes közösségünkben azonban semmilyen problémát nem jelentett, ha valaki korábban találta ki a megoldást vagy érte el a célt. Tudtunk örülni a másik
sikerének is.
Zsóka egyik legsikerültebb módszertani ötlete a beszéd hangerejének növeléséről szólt. Köztudott, hogy a kamaszok nagy része motyogva beszél, valamit
morog az orra alatt. Az autisták esetében ez még inkább elterjedt jelenség. Az
egyik gyakorlat során, a teret kihasználva a foglalkozás vezetője távolabb állította egymástól a szereplőket, akik így válaszolták meg a kérdéseket. Második-harmadik próbálkozásra általában megtalálták a kellő hangerőt, ami még nem volt
zavaró a másik fél fülének.

Bármi leketek

39

1. alkalom
Időpont: 2020. február 28. hétfő
A foglalkozás vezetője: Tóth Zsóka
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 6 fő.
Program: Ölveczky Gábor grafikusművész kiállításának megnyitóját tartották
aznap délután a Bánhidai Kisgalériában. A
témát Charles Alexander Eastman: Ohiyesa
– Indián farkaskölyök című könyvének illusztrációi adták.
Az előzetes érdeklődésnek megfelelően
a kiállításra sokan voltak kíváncsiak. Zsúfoltság volt a kiállítóhelyen, amire a résztvevőket felkészítettük. A kísérő műsor dobbal
kísért indián éneklés volt, azután hosszabb
megnyitó szöveg következett, majd ismét
dobbal kísért éneklés.
A könyvet dedikálva megvásárolta az
egyik fiú édesanyja.
A megnyitót követően megnéztük a kiállított grafikákat és a könyvet is átlapoztuk.
Beszélgettünk az indiánokról, ki mit tud erről a népről, hol éltek/élnek, olvasott-e valaki indián könyvet, látott-e indiános filmet.
Eredmény: Minden résztvevő végighallgatta a megnyitót, a hangos dobolást,
éneklést. Ez a foglalkozás legnagyobb eredménye, valamint a kulturált jelenlét.
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2. alkalom
Időpont: 2020. március 3. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Tóth Zsóka
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 7 fő.
Program: A második foglalkozáson beszélgettünk a különböző művészeti műfajokról, ám a fókuszban továbbra is a
képművészet maradt. Igényes kiállítású
albumokat lapozgattunk. Számos kérdés fogalmazódott meg gyerekekben és
szüleikben egyaránt: hányféle ága van a
képzőművészetnek, mi az, amit az albumokban fölfedezhetünk, miért csendélet
a csendélet.
Többen fotózták a grafikai album nekik
tetsző képeit. Megfogalmazódott, hogy ők
maguk is szívesen készítenének képeket.
Reméljük ez így is lesz, várjuk, hogy megjelenjenek alkotásaikkal.
Kérésként merült föl, hogy a színház
műfajával is szívesen ismerkednének. Jó,
hogy ez részükről hangzott el, mert egyébként is terveztük a színház alapelemeinek
bemutatását: hangok, beszéd, szituációs
játékok stb.
A foglalkozás befejező részeként elővettük a társasjátékokat. A Holzroulette pörgetős szerencsejátékra esett a választás.
Nagy sikere volt, a következő foglalkozásra
is kérik.
Eredmény: Nyílt légkörben osztjuk meg gondolatainkat egymással. A művészi
tartalommal és formával találkozva értelmezési lehetőségek és esztétikai kérdések vetődnek föl gyermekben, felnőttben egyaránt.
Bármi leketek
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3. alkalom
Időpont: 2020. március 7. hétfő
A foglalkozás vezetője: Tóth Zsóka
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 6 fő.
Program: A legutóbb elhangzott kérésnek megfelelően a színházművészet sokszínűségéről beszélgettünk. Résztvevőink
közül mindenki járt már színházban, másmás műfajú előadást láttak, megbeszéltük
ezek jellegzetességeit.
Összegyűjtöttük milyen érzelmeket láthatunk, fejezhetünk ki az arcunkkal, testtartásunkkal, gesztusainkkal. Szituációs
játékokban modelláltuk – saját választásuk
szerint – az érzelmi állapotokat. (vizsga
helyzet, utazás stb.) Az érzelmi állapotok
arckifejezését egymásnak „adtuk” át a következő játéksorban.
Játékos, bravúros beszédgyakorlatokkal
ismerkedtek, nagyon tetszettek a kimondhatatlannak tűnő szövegek, amelyekkel
ügyesen és vidáman megbirkóztak.
Activity társasjátékkal fejeztük be a foglalkozást, amely vidám és oldott hangulatban zajlott.
Eredmény: Már egy alkalommal is bővült
a résztvevők kommunikációs eszköztára.
Odafigyeltek a testtartásra, a mimika elemeire. Könnyebben értelmezték társaik
testnyelvi jeleit.
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4. alkalom
Időpont: 2022. március 17. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Tóth Zsóka
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 7 fő.
Program: A foglalkozáson a beszédre
helyeztük a hangsúlyt. Légzőgyakorlatokkal
kezdtünk, majd beszédgyakorlatok következtek. Kiderült, hogy mindenki tud hangosan és érthetően is beszélni. Játékos, koncentrációt igénylő mondókák, artikulációs
gyakorlatok váltották egymást. Mindenki
részt vett a gyakorlatokban, játékokban.
Sokat nevettünk.
Megbeszéltük, hogy a foglalkozáson tanult beszédgyakorlatot (egy levegővel!) otthon tovább gyakorolják, majd a következő
találkozás alkalmával bemutatják.
Az együttlétet a kért Holzroulette pörgetős szerencsejátékkal fejeztük be, nagy
nevetések közepette.
Eredmény: Egyre lazább, baráti a hangulat. Senkit sem kellett kérlelni, hogy vegyen
részt a gyakorlatokban, örömmel tették. A
„házi feladat” sem okozott gondot.
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5. alkalom
Időpont. 2022. március 28., szombat
A foglalkozás vezetője: Tóth Zsóka
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 5 fő.
Program: Új kislány érkezett, ez némileg
módosított az előzetes terven. Bemutatkozással kezdtünk, mindenki beszélt magáról,
az érdeklődési köréről.
Egy újabb beszédgyakorlattal próbálkoztunk, ami komoly kihívásnak bizonyult. Megbeszéltük az ismeretlen szavakat (Ladoga,
laboda, pagoda), majd magukat legyőzve
sikerült minden résztvevőnek elmondania
Nemes Nagy Ágnes: Ladoga c. rövid versét.
Megfigyelési játékkal folytattuk, amelyben brillíroztak, hatalmas sikerélményt
megélve.
A foglalkozást ezúttal is társassal fejeztük be, közkívánatra ismét Holzroulette. A
több körös játék ezúttal Anita győzelmét
hozta, Ádám csak pár ponttal maradt le.
Eredmény: Barátságos, befogadó a légkör. Hamar megismerték az új résztvevőt.
Megtanulták, ráéreztek és élvezik a közös
játékot.
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6. alkalom
Időpont: 2022. május 2. hétfő
A foglalkozás vezetője: Tóth Zsóka
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 5 fő.
Program: Az idényzáró foglalkozásra érkezettekkel arról beszélgettünk, milyen élményt jelentettek a találkozások, a játékok
és a gyakorlatok közül mi volt az, ami leginkább megmaradt bennük, mikor érezték
igazán sikeresnek magukat.
Ádámnak például a megfigyelős játékban való részvétel adott nagy örömöt. Minden feladatelemet hibátlanul oldott meg.
Olyan gyakorlatsorban is remekül helyt állt,
amelyben a résztvevők érzelmeket közvetítettek egymás arcáról leolvasva, vissza
mutatva.
Televíziós stáb volt jelen. Interjú is készült, ebben a gyerekek kicsit nehezebben
nyilvánultak meg, de nem utasították el a
szereplés lehetőségét.
Eredmény: Jó érzéssel zártuk le a foglalkozások tavaszi idényét. A közösség tagjai
sokat fejlődtek kulturális ismeretekben, viselkedésben és kommunikációban. Értékes
tapasztalatok birtokában kezdjük meg a felkészülést a vakáció utáni alkalmakra.
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Tanulj tablettel!
A pályázat keretében beszerzett tabletek elsősorban azt a célt szolgálták,
hogy megmutassuk, a játékokon és a közösségi médián túl milyen lehetőségek vannak a világhálón. Segítséget akartunk adni a hétköznapi teendőkhöz (pl.
google-naptár kezelése, utazásszervezés, appok használata), egy új csatornát
nyitni az iskolai tananyag feldolgozásához, valamint - közös játékkal indítva - közösséget teremteni.
Motivációként használtuk a Minecraftot, miután az előzetes kérdésekből kiderült, hogy a gyerekeink körévben jelenleg ez a legnépszerűbb játék. Jót is tett,
hiszen ilyen tömegű új információ befogadása túlontúl megterhelő lett volna a
számukra.
A hétköznapi életük segítése, mint cél, nem teljesült maradéktalanul. Ennek
egyik oka a folyamatosan növekvő érdeklődés volt (szinte minden foglalkozáson
érkeztek újak, akikkel át kellett venni a gép és a szabályok ismertetését), a másik
pedig az olykor akadozó internetkapcsolat. Szerencsére készültünk puffer-gyakorlatokkal, amelyek átlendítettek minket a nehézségeken.
Eleinte úgy gondoltuk, hogy a tabletes tanulás lesz a legnépszerűbb foglalkozásunk. Úgy terveztük, nagyobb létszám esetén két részre osztjuk az idősávot,
ám erre nem volt szükség. A koronavírusjárvány egyik utóhatása, hogy tartózkodóbbak lettek az emberek, kora tavasszal még akkor sem preferálták a személyes találkozásokat, amikor a járványügyi szigorítások enyhülni kezdtek.
A közösséggé alakulás gyorsabb és zökkenőmentesebb volt a vártnál. Egyedül a kamaszkorúaknál érződött az, hogy másként viselkednek a szülők jelenlétében, mint amikor csak a kortársaikkal vannak. Kecske-káposzta helyzet alakult ki: a szülők általában a foglalkozás első felében vettek részt, majd távoztak
ügyes-bajos dolgukat intézni. Így közös játékra/tanulásra is nyílt mód, utána
pedig a kortásakkal való közös „bandázásra” is.
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1. alkalom
Időpont: 2022. március 21. hétfő
A foglalkozás vezetője: Pőthe Attila
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 5 fő
Program: Az első foglalkozáson ismerkedtünk egymással, a szabályokkal és a
tabletekkel. Megbeszéltük, ki mit vár ezektől
a találkozásoktól, milyen eszközöket ismer/
használ, milyen játékokat játszik szívesen.
Pontról pontra átvettük és értelmeztük a
szabályzatot.
Előzetesen a gépek instalálását, beszámozását és feltöltését egy 15 éves tagunk
kiválóan elvégezte. Az internetes kapcsolat
is megfelelő volt. Egy kis közös játék után
szóltam néhány szót az információ biztonságról, majd megtekintettünk egy ppt-vel
illusztrált előadást az internet veszélyeiről.
Ezután áttekintettük a népszerűbb keresőprogramok működésének logikáját.
Egyszerű, majd összetettebb kereséseket
indítottunk.
Befejezésként gyakoroltuk a kilépést, a
gépek kikapcsolását és visszahelyezését.
Eredmény: A résztvevők örömmel ismerkedtek a gépekkel. Az első háromnegyed
órában elsajátították a kezelési szabályokat.
Jó volt látni, hogy a frissen megszerzett tudás birtokában türelmesen és önzetlenül
segítettek az egyik érdeklődő apukának.
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2. alkalom
Időpont: 2022. március 24. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Pőthe Attila
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 5 fő
Program: Két olyan résztvevőnk volt,
akik az előző alkalommal is megjelentek,
ezért inkább nem kezdtünk új foglalkozáselembe.
Gyakoroltuk a tabletek használatát, egyszerű és összetett kereséseket indítottunk.
A helyi nevezetességeket vettük sorra, azzal a szándékkal, hogy aki még nem látta
őket, személyesen is felkeresse majd.
A Minecraft továbbra is messze a legnépszerűbb játék, órákat töltöttek el vele a
kamaszok és a felnőttek.
Eredmény: Tagjaink pontosan és ügyesen használják az eszközöket. A közös játék
révén közelebb kerültek egymáshoz.
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3. alkalom
Időpont: 2022. március 31. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Pőthe Attila
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 11 fő
Program: Ismét érkeztek új résztvevők,
az ő kedvükért átvettük a tabletek és a keresések főbb tudnivalóit, a foglalkozás kereteit. A korábbi tagok ezalatt közös játékba
kezdtek.
A program második részét úgy indítottuk, hogy átültettük a résztvevőket. Az új
elrendezés lehetővé tette, hogy mindenki
lássa a másik tabletjének képét, ha az illető
mutatni akar rajta valamit. Ezek után előhúztam az üvegbe zárt bogarakat. Mindenki
tetszése szerint választhatott egy fajt, majd
utána kutatott az interneten (elnevezés,
méret, lelőhely, életmód stb.).
A keresési idő letelte után érdekes kiselőadásokat láthattunk-hallhattunk. Mintha megannyi biológiatanár ismetette volna
a tananyagot a csoporttal.
Eredmény: Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a résztvevők létszáma megduplázódott. A másik, hogy sikerült átterelni a fiatalok figyelmét a számítógépes
játékok felől a hétköznapi életben is használható információk irányába. És az sem
utolsó, hogy mindenki aktívan vett részt a
„bogárkereső” játékos feladatban.
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4. alkalom
Időpont: 2022. április 04. hétfő
A foglalkozás vezetője: Pőthe Attila
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella, Belinszki Zoltán
Résztvevők száma: 11 fő
Program: A nagy érdeklődéssel várt
előadás (Viktor és Lizanka) miatt átköltöztünk a József Attila Megyei és Városi
Könyvtárba. Jó ötletnek bizonyult, mert
minden eddiginél nagyobb létszámmal
dolgozhattunk együtt, gyakorolhattuk az
alkalmazkodást az új helyszínhez, ugyanakkor lehetősége nyílt a szülőknek arra,
hogy a szomszédos olvasóteremben részt
vegyenek az előadáson.
Voltak a döntésnek árnyoldalai is. Az
akadozó internet miatt az összetettebb keresések egy részét (pl. családi kirándulás
tervezése a Bakonyba) ezúttal nem tudtuk
megvalósítani. Alkalmazkodnunk kellett a
könyvtári rendhez, így este hatkor zártunk.
Az újonnan érkezettek és a korábbi
résztvevők között kialakult némi feszültség, főként a tabletek működésének eltérő
ismeretszintje miatt, ami – először a foglalkozássorozat ideje alatt – dulakodáshoz is
vezetett. A segítőkkel gyorsan helyreállítottuk a rendet.
Eredmény: Saját kárunkon megtanultuk,
hogy egyszerre ne változtassunk több paramétert (létszám, helyszín, időkeret, program, fényviszonyok stb.).
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5. alkalom
Időpont: 2022. április 07. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Pőthe Attila
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 5 fő
Program: Ezúttal is közös Mine-craftozás kezdődött a foglalkozás. A népszerű
számítógépes játékban ezúttal az építéseken volt a fókusz.
A második részben ismerkedni kezdtünk
az ásványok és a barlangok világával. Számos érdekes adat derült ki Magyarország
és a világ barlangrendszereiről.
Felmerült az az ötlet, hogy keressünk
adatot időre. Mivel el akartuk kerülni a versengést, azt javasoltuk, hogy együttműködve találjunk meg információkat az adott
témában. A résztvevők jól dolgoztak össze,
és nagyon élvezték, amikor közös kutatási
eredményük felvillant a falon lévő kivetítőn.
Eredmény: Egyre inkább látható a közösség ereje. Ezúttal olyan fiú is tudott közösen dolgozni a többiekkel, akinek egyébként
az elmélyült munka magányos tevékenységet jelent.
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6. alkalom
Időpont: 2022. április 11. hétfő
A foglalkozás vezetője: Pőthe Attila
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella, Belinszki Zoltán
Résztvevők száma: 7 fő
Program: Az idényzáró foglalkozás abban a kamarateremben zajlott, ahol fali
kivetítőn nagy méretben látható a monitorkép.
Korábban kiderült, hogy egyik résztvevőnk nagy érdeklődést mutat az ásványok
iránt. Ő és a program vezetője is hozott néhány különleges darabot a gyűjteményéből.
Miután megbeszélték a főbb tudnivalókat,
az egyes kőzetekre kerestek rá az interneten: kialakulása, változatai, lelőhelyei, felhasználási területei.
A közelgő ünnep jegyében minden résztvevő kapott egy kis játékfigurát (csibe),
amely egyben apropóul szolgált a húsvéti
ünnepkör elemeinek megismerésére.
Összegző gyakorlatként egy teszt feladatait kellett megoldani. Ha valamelyik
adatot nem tudta valaki fejből, tablettel rákereshetett. Végül közösen néztük át a helyes megfejtéseket és az információk lelőhelyeit.
Csokoládéosztással zárult a találkozó. Teljesítményétől és szintidejétől függetlenül minden gyerek ugyanolyan jutalmat kapott.
Eredmény: Az internetes keresést ezúttal is olyan témák köré építettük, amelyek érdekelték a résztvevőket (ásványok, húsvéti ünnepségek, helyi látnivalók).
A csoport tagjai örültek annak, hogy egymástól is tanulhatnak. S bár nem
tudta mindenki tökéletesen felidézni a korábban tanultakat, olyan résztvevő sem
akadt, aki ne tudta volna néhány percen belül megkeresni a hiányzó adatokat az
interneten.
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LEGO-klub
1. alkalom
Időpont: 2022. április 21. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Schubert Zoltán
Segítő: Belinszki Zoltán
Résztvevők száma: 6 fő.
Program: A foglalkozás
első részében bemutatkoztunk, ismerkedtünk. Főként
olyanok érkeztek, akik részt
vettek korábban a tabletes
alkalmakon. Átolvasták és
elfogadták a szabályzatot.
A gyerekek először figurákat raktak össze, ötféle
készletből. Meglepő volt a
tempókülönbség. Egy fiú
10 karaktert is megvalósított, míg a többiek ötöt.
Némi késéssel megérkezett a csoport egyetlen lány tagja. Ügyesen és gyorsan fölzárkózott a többiekhez. Csöndesen dolgozott a társaság, építés közben halkan beszélgetni kezdtek.
Örömmel fotózták az elkészült munkákat.
Jellemekkel és rövid történetekkel kísérleteztünk a második részben. Milyen
lehet az adott karakter személyisége? Ki és miért lehet a barátja/ellenfele? Milyen lehet a környezet, ahol találkoznak? A játékokból, történetekből, hétköznapi
tapasztalatokból merített történet elemek mellett különleges, egyedi megoldások is előkerültek.
Bejelentettük a forgatócsoport hétfői érkezését. Egy résztvevőnk vállalta,
hogy telefonjával rövid videókat készít, melyek majd bekerülhetnek a filmbe, ő
pedig a filmkészítés folyamatába (korábban volt már videós táborban).
Eredmény: Sikerélményt jelentett a karakterek megépítése, „életre keltése”,
a fantázia játéka.
Bármi leketek

53

2. alkalom
Időpont: 2022. április 25. hétfő
A foglalkozás vezetője: Schubert Zoltán
Segítő: Belinszki Zoltán
Kortárs segítő: Schubert Marcell
Résztvevők száma: 8 fő.
Program: A karakterek építésénél hasznosak volt az asztalok (az apró alkatrészek
miatt), ezúttal viszont kiterítettünk egy lila
szőnyeget. Azt a szabályt hoztuk, hogy cipő
nélkül lépünk be a szőnyegre, és csak ott
építünk.
Nagy örömünkre újabb résztvevő is érkezett. A kisfiú első alkalommal elvonultan játszott, ha izgatottá vált, futott egy kört, néha
rikoltozott. Egyik segítőnkkel felfedezte a
teret, kipróbálhatta a játékokat. Az építés
során édesanyja mindvégig mellette volt.
A tematika szerint a környezet építése
következett: házak és járművek. A foglalkozás első részében az eredeti összerakási terv alapján dolgoztunk, a második
részben viszont szabadon variáltunk. Előszedtük az első foglalkozás karaktereit,
és hozzájuk igazítottuk a környezetet.
Komoly támogatást jelentett a kortárs segítő, aki kiosztotta az összerakási
rajzokat, rendet tett az elemek között, kezelte a szétszedő eszközt, és kérésre
türelmesen megmutatta, hol hibás a konstrukció.
A filmkészítőkkel személyesen most találkozott először a csoport. Könnyen
beilleszkedtek. Bő negyedóra elteltével már megszokták a gyerekek a jelenlétüket. Ehhez az is kellett, hogy amikor kérdést kaptak, a felnőttek kedvesen válaszoltak.
Eredmény: Számos sikeres konstrukció készült el, amellyel szelfit készítettek
a büszke alkotók. (A képeket megmutattuk ill. elküldtük a szülőknek.)
Jó hangulatra utal, hogy a kamasz résztvevőink egyike-másika olyan vehemenciával (és hangerővel) magyarázta élményeit, adta át gondolatait, hogy barátian le kellett csendesítenünk, mert önkéntelenül is megzavart más résztvevőket.
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3. alkalom
Időpont: 2022. május 5. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Schubert Zoltán
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 12 fő.
Program: A harmadik alkalomra már a
megszokott kis társaság érkezett. Voltak
olyanok, akikkel a szülők és testvérek is maradtak, hogy közösen töltsék el a délutánt.
A fiatalok önállóan előkészítették a terepet, kiterítették a szőnyeget, mire megérkezett a foglalkozás vezetője.
A résztvevők párokba rendeződtek. A
család maradt egyben, a többieket oly módon helyeztük el, hogy egy-egy aktívabb
kamasz mellé csendesebb társa kerüljön.
A párok/csoportok kiválóan működtek
együtt. Általában, amíg egyikük az útmutatót tanulmányozta, a másik az apró elemeket próbálta összeilleszteni.
Több fotó készült a gyerekek alkotásairól, majd közös összepakolással zárult a
program.
Eredmény: A csoport tagjai mostanra
összeszoktak. Kialakultak állandó párok is.
Mindannyian együttműködőek párban és
csoportban.
A foglalkozás szabályait maradéktalanul
betartják.
Ebben a foglalkozási formában új eredménynek számít, hogy a szülők együtt tölthették idejüket a gyerekekkel.
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4. alkalom
Időpont: 2022. május 9. hétfő
A foglalkozás vezetője: Schubert Zoltán
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 11 fő.
Program: Kijelenthető, hogy a Kamasz
Klub tagjai eluralták ezt az alkalmat. Kérésükre folytattuk a járművek építését, ezúttal már haladó szinten.
Munka közben megbeszéltük, mit tudnak
a különféle géptípusokról. Számos ismeretet osztottak meg egymással. A foglalkozás
vezetője néhány LEGO-praktikát osztott
meg velük. Megnézték pl. azt is, hogy egyegy konstrukció esetében milyen az általánosan felhasználható és az egyedi elemek
aránya.
Megkezdtük a film előkészítését. Beszéltünk arról, hogy a formák és a színek milyen
jelentést hordozhatnak egy történetben.
Eredmény: A résztvevők zöme szívesen
elveszett a részletekben, és szinte kizárólag
az építésre koncentrált. Néhányan viszont
érdeklődést mutattak a filmkészítés iránt.
Családias légkörben zajlott a munka.
Nagy örömünkre többen a köznapi élet témáiról is szót ejtettek közben.
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5. alkalom
Időpont: 2022. május 16. hétfő
A foglalkozás vezetője: Schubert Zoltán
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 7 fő
Program: A program a megszokott mederben haladt. A fiatalok önállóan készítették elő a terepet: leterítették a szőnyeget,
felszólítás nélkül levették a cipőjüket (!), s
miután elhelyezkedtek, várták az aktuális
feladatot.
A foglalkozás vezetője új csomaggal érkezett: tengeri állatokat rakhattak ki a klubtagok, ezúttal egyéni tempóban.
A készülő kisfilm szövegezése érdekében szóláncot játszottunk, szinonimákat
kerestünk, közösen ötleteltünk.
Eredmény: Egyértelmű, hogy a klub közössége már kialakult. A résztvevők többsége rendszeresen jár, többen közülük családtagjaikat és osztálytársaikat is invitálják.
A vártnál is jobb eredmény, hogy építés közben együttműködnek, a legtöbben
kommunikálnak egymással.
Módot adunk rá, hogy a foglalkozáson
eltérő tehetségüket is megvillanthassák.
Volt, aki hihetetlen gyorsan tudta összerakni a legbonyolultabb konstrukciókat,
más viszont szójátékban bizonyult kiemelkedőnek.
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6. alkalom
Időpont: 2022. május 19. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Schubert Zoltán
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 9 fő
Program: A foglalkozás első részében
két csoportra osztottuk a résztvevőket. A
népesebb csoport (szülők és gyermekeik) az eddig megszokott tematika szerint
építettek. Az első alkalommal az útmutató
alapján, utána pedig szabadon.
Kisebb társaságot alkottak a „filmesek”,
akik részint a korábban kiválasztott építményeiket használták, részint újakat hoztak
létre. A jellemzően kék színű lények kalandjait a „stáb” hang és díszlet nélkül rögzítette.
Végül a korábban bejelentett nyári klubszünet feldolgozására szántunk időt. Megbeszéltük, kinek milyen élmények voltak a
legjobbak, és azt is, hogyan fogjuk ősztől
folytatni a foglalkozásokat.
Eredmény: Az eredetileg kitűzött célokat
néhol túl-, néhol alulteljesítettük. Sikerült
hangulatos közösséget építeni, együttműködő légkört teremteni, rendszeresen jövő
klubtagokat toborozni, ezen túl megvalósult a szülőkkel közös játék is. A kisfilm jól
sikerült, de be kellett látnunk, hogy a történet-kép-hang-díszlet-szereplők egysége
komplexebb az elsőre elvárhatónál. Az út
felénél tovább jutottunk, ősszel megpróbálunk a végére érni.
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Egyedi rendezvények
Az egyedi rendezvények beiktatását alapvetően négy okból terveztük. Az
első, hogy felmerülhetnek olyan témák, amelyek csak szűk réteget érintenek.
A másik, hogy egyes területek egy vagy két alkalommal megbeszélhetők. Harmadik szempontként a programkínálat színesítése (és ezzel a változáshoz szoktatás) szerepelt. S végül, hogy a projekt tájékoztató alkalmait szerettük volna
összekötni valamilyen különleges élménnyel.
Várakozásaink ezen a téren is csak részben igazolódtak be. Januárban pl.
szembesültünk azzal, hogy a szülőklub és a kamasz klub résztvevői egyaránt jelezték, szükséges lenne foglalkoznunk a szexualitás kérdéskörével. Korántsem a
nemi felvilágosításra gondoltak, inkább a párkeresés, a szexuális kezdeményezés és a társkapcsolat kérdéseire. Kényes téma. Úgy véljük, az autista szexualitásról leginkább az autisták tudnak hitelesen nyilatkozni, ezért a szülőklub vezetője megkereste az „autista vagyok” c. youtube-csatorna működtetőit. Lizanka
és Viktor vállalta, hogy az autista világnaphoz kapcsolódó rendezvénysorozaton
részt vesz egy moderált beszélgetésen. Ez a találkozó az egyik legsikeresebb
programunkká vált.
Ellenpéldaként említhetjük az ételbemutatót. Előzetesen fölmértük, hogy a
klub tagságának jelentős részét érinti az étel-intolerancia valamelyik területe.
Jó ötletnek tűnt, hogy a bevált recepteket a szülők elkészítik, szülőkkel és gyerekekkel kóstoltatják, majd a megkedvelt fogások receptjeit kicserélik. Azt, hogy
a vártnál jóval kevesebben jöttek el, lehetne szervezési hibára fogni. Kérdéseink
alapján kiderült, nem a szabadidő, hanem az érdeklődés hiányzott, vagyis korábban mi becsültük túl.

Bármi leketek

59

Tavaszi ismertető és színpadbejárás
Időpont: 2022. február 24. csütörtök
A foglalkozás vezetője: Belinszki Zoltán
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 10 fő.

Program: A szülői kérdőívek és a kamasz
klubos vélemények begyűjtése és feldolgozása után elkészítettük a tavaszi időszak
menetrendjét. Összegyűjtöttük az előadók
maszkos képeit, a március-áprilisi dátumokat és a témákat.
Januárban már tudtuk, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának színjátszóköre ezen a napon
játszik a művelődési ház nagytermében. A
mintegy kétórás, telt házas előadás (Szabó
Magda: Mondják meg Zsófikának) túl nagy
megterhelést jelentett volna a résztvevőink
zömének, ezért úgy beszéltük meg, hogy a
tapsrend után bemehetünk a színpadra.
Ki maszkban, ki maszk nélkül vállalkozott
a kalandra. A színjátszók kedvesen fogadtak
minket, tortával is megkínálták a gyerekeket. Bejártuk a színpadot, helyet foglalhattunk a díszletben, kaptunk kézbe kellékeket,
megismertük a hang- és fénytechnikai berendezéseket. Egy gyermekszereplő részletesen mesélt a próbafolyamatról.
Eredmény: A gyerekek és szüleik megismerték a közeljövőben várható programokat. Látták a termeket és az előadók fotóit, ami növelte a biztonságérzetüket. A
színpadon bátran viselkedtek, sokat kérdeztek. És amikor a kulisszákat bemutató kislány megkérdezte, milyen autistaként élni, okosan és kedvesen válaszoltak
neki. Meghatóan őszinte beszélgetés tanúi lehettünk.
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Az Autizmus Világnapjához kapcsolódó, egyedi rendezvényeink
Kiállítás és utcakiállítás
Időpont: 2020. április 1. péntek
A program házigazdája: Veizer-Sugár Gabriella
Segítő: Péntek Szilveszter
Résztvevők száma: 8 fő.
Program: Az autizmussal élők gondolkodásmódja, s ezáltál látásmódja is jelentősen
eltér a többi emberétől. Mivel mindannyian
egyéniségek, egymástól is különböznek. Ezt
szerettük volna bemutatni egy rajz- és festménykiállítással.
Nem hirdettünk pályázatot, nem osztottunk díjakat, egyszerűen csak kiválasztottuk
a szülőklub gyerekrajzai és képei közül a leginkább különlegeseket. Ügyeltünk arra, hogy
minden korosztályból szerepeljen alkotás.
Tihanyi Róbert bekeretezte a hét alkotó ös�szesen 16 művét, majd elhelyeztük a képeket
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár
legsűrűbben látogatott rendezvénytermének falán. A bekeretezett képeket minden
alkotó ajándékba kapja június elején.
Egy előző projektünkben utcakiállítás
készült az autizmusról. A polgármesteri
hivatallal együttműködve megszerveztük,
hogy idén egész áprilisban és májusban Tatabányán, az Árpád téren látható legyen a
tárlatunk.
Eredmény: A fiatalok rendkívül büszkék voltak arra, hogy alkotásaikat kiállítottuk. Heteken át látogathatták a tárlatot, többen elvitték oda családtagjaikat
és barátaikat.
A kiállítással és az utcakiállítással fontos szemléletformálás is megvalósult,
hisz láthatóvá váltak az autizmussal élők erősségei is.
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Autizmus és szexualitás

Időpont: 2022. április 4. hétfő
A foglalkozás vezetője: Belinszki Zoltán
Autizmus szakértő: Fekete Gy. Viktor és Lizanka
Segítő: Veizer-Sugár Gabriella, Tóth Zsóka
Résztvevők száma: 16 fő.
Program: Felvettük a kapcsolatot az autista vagyok youtube-csatorna működtetőivel. Előzetes interjúkkal készültünk egy
kötetlen beszélgetésre a tabunak számító
témáról. Eszmecserénk három részében az
udvarlás, a szexualitás és a párkapcsolat
témájával foglalkoztunk.
Viktor és Lizanka elsősorban saját élményeit elevenítette föl. Mindketten Asperger-szindrómásak. Kommunikációs készségük átlag feletti. Gyakorlott előadóként
értettek ahhoz, hogy közvetlenségükkel
baráti hangulatot teremtsenek a teremben.
Minden blokk végén módot adtunk kérdések feltevésére, beszélgetésre, polémiára. Az eredetileg tervezett időkereten kissé
túlnyúltunk, ám a közönség visszajelzései
alapján ez nem jelentett gondot.
Eredmény: Többször előfordult, hogy
szülő és kamasz egymást segítve tették fel
a kérdést, majd eltérően reagáltak a válaszra. Úgy véljük, ez természetes.
A beszélgetés egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor Lizanka segített egy lánynak abban, hogyan hívja föl magára a
neki tetsző fiú figyelmét, anélkül, hogy illemszabályt sértene vagy kellemetlen
helyzetbe hozná bármelyiküket.
Idézet egy szülői kommentből: „Nagyon feltöltő volt. Most vagy én is érintett
vagyok, vagy csak az álarc- és sallangmentes beszélgetés tetszik, de élmény volt”.
62

Bármi leketek

Kisütöttem. Megkóstolod?

Időpont: 2022. április 5. kedd
A foglalkozás vezetője: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 6 fő.
Program: Az autizmussal élők között
rendkívül nagy a különböző ételintoleranciával élők száma, akiknek már egészen kicsi
kortól problémát jelent a változatos ételek
elkészítése. Ezen szerettünk volna segíteni
az egyedi, gasztronómiai rendezvénnyel.
Mivel a helyszín sajnos nem alkalmas konyhai foglalkozás megrendezésére, aznap délelőtt elkészült ételeket kóstoltattunk.
Számos különlegességgel készültünk.
Elsősorban gluténmentes és paleo sütemények ízeit hasonlíthatták össze az érdeklődők. Ezen túl különböző mártások, pászkák, lapkenyerek szerepeltek a kínálatban.
Eredmény: A vártnál kisebb érdeklődést
keltő programon a megjelentek elégedettek voltak. Néhány recept is új gazdára talált.
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Könyvtárjárás

Időpont: 2020. április 6. szerda
A program házigazdája: Veizer-Sugár Gabriella
Résztvevők száma: 6 fő.
Program: Az Autizmus Világnaphoz kapcsolódóan a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral a korábbinál is szorosabbra
fűztük az együttműködésünket. A „Bármi
lehetek” projekt tehetséggondozó szellemiségéhez idomulva a könyvek világába vezettük be a klub érdeklődőit.
Az intézmény képes segédletekkel és a
tájékozódást segítő térképekkel készült. Az
intézmény egyik munkatársa vezetett körbe minket.
A gyerekek figyelmét folyamatosan sikerült fenntartani. A szervezők minden helyiségben elhelyeztek egy-egy oda nem illő
tárgyat, amelyeket a gyerekeknek meg kellett keresniük. Nagyon élvezték ezt a játékot.
Olyan helyiségekbe is bebocsátást nyertünk, melyek az olvasók számára nem látogathatók. Nagy sikere volt a tömörraktárnak, ahol azokat az újságokat is megkereshettük, amelyek akkor jelentek
meg, mikor a gyerekek születtek. A 3D-s nyomtató is nagy hatással volt rájuk, s
örömmel vettek részt a zárójátékban, ahol könyveket kellett keresniük.
A látogatás során nehézségekkel is találkoztunk. Az egyik fiú félt a magasban,
így a többszintes épületben korlátozottan, segítséggel tudott csak mozogni. Ezt
figyelembe véve folytattuk az intézménylátogatást.
Eredmény: Jó hangulatú programon vehettek részt a szülők és a gyerekek.
Alaposan megismerték a könyvtár új épületét, a fontosabb tevékenységeket.
Kiváló partnerintézményünk, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2022
áprilisától szerdánként „csendes órákkal” várja az autizmussal élőket Tatabányán. Emellett vizuális segítség áll rendelkezésre annak érdekében, hogy az
épületben könnyebben eligazodhassanak.
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Bemutató foglalkozás

Időpont: 2022. május 30. hétfő
A foglalkozás vezetője: Belinszki Zoltán, Kelemen-Kálazy Éva, Veizer-Sugár Gabriella
Segítő: Tóth Zsóka
Kortárs segítő: Keresztesi Márk
Résztvevők száma: 32 fő
Program: A konferencia délutánján egy
„gálaműsorra” invitáltuk a résztvevőket. Két
felső tagozatos osztályt hívtunk el vendégségbe, olyan gyerekeket, akik között érintett is tanul.
Először az érzékenyítő tanórából mutattunk be részleteket, majd több helyszínen
kaptak ízelítőt a gyerekek a foglalkozásainkból (pl. tabletes keresés, Érted szóló
szavak, LEGO). Korosztályos segítőként Keresztesi Márkot hívtuk meg Vecsésről. A 12
éves autista kisfiú bemutatta kortársainak
saját fejlesztésű társasjátékát.
A forgószínpados programelem után megbeszéltük az élményeket és tanulságokat.
Eredmény: Az érdeklődő pedagógusok
és intézményvezetők élőben láthatták, hogyan dolgozunk a foglalkozásokon az autista és a nem autista gyerekekkel.
A két osztály tagjai (26 fő) nagy lelkesedéssel vettek részt a programon. Felismerték és elmondták, ők hogyan viselkednek a
különlegességgel élőkkel.
Korosztályos segítőnk hatalmas sikert aratott a pedagógus kollégák és a gyerekek körében egyaránt. A felnőttek számára bonyolultnak tűnő szabályrendszert az iskolások gyorsan átlátták, csupán néhány tisztázó kérdést tettek fel.
Úgy véljük, minden korábbi magyarázatnál és kisfilmnél szemléletesebben sikerült bemutatni a projekt során kialakított módszereket.
Bármi leketek
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Módszertani
tapasztalatok
Kommunikáció
Feltételeztük, hogy elegendő lesz a szülőklubos rendezvényeken felhívni a
figyelmet a foglalkozásokra, továbbá a Facebook-csoportban megosztani a
legfontosabb adatokat (helyszín, időtartam, téma). Nem így volt. A februárban
elkészített programtér hasznosnak bizonyult az előadók megismertetésére és
programajánló közzétételére, ám a szervezést nem segítette eléggé.
Amit szinte teljesen figyelmen kívül hagyhattunk, azok a tömegkommunikációs eszközök voltak. Projektünk egy jól körülhatárolható, viszonylag kis létszámú réteget szólít meg, a sajtó és a média számára egyaránt kis hírértéket képvisel. Az interjúk, tudósítások mozgósító ereje csekély, de impulzusként fontosak.
Mindezek miatt megelégedtünk azzal, hogy általuk rendszeresen hírt adjunk a
rendezvényeinkről.
2022 áprilisától megkezdtük a kétheti előzetesek készítését. Olyan Facebook-posztokat tettünk közzé, melyek egy illusztráló fotót tartalmaztak (általában a legutóbbi foglalkozásról), valamint a következő két hét várható programjainak listáját. Szülői visszajelzések szerint ez a módszer megkönnyítette számukra
a tervezést, a gyerekeknek is biztonságot adott. Itt fontos megjegyezni, hogy
csakis olyan programokat tettünk közzé, amelyeket már fixáltunk, hiszen a célcsoport tagjai nehezen viselik a változtatásokat.

A foglalkozások gyakorisága
Kényszerpályán mozogtunk: egyik oldalról a járványügyi korlátozások, a másikról pedig a programzárás határideje szorított minket. Tévesnek bizonyult az a
koncepció, hogy ha többféle programot kínálunk, többféle közösség fog kialakulni. A jelenléti íveket vizsgálva az első hónapok után kiderült, hogy nagyjából
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ugyanazok járnak az eltérő tematikájú alkalmakra. Emiatt viszont nem kis gondot jelentett az érintett családok számára a szervezési feladatok megoldása.
Ha most kezdenénk a projektet, heti rendszerességű foglalkozásokat indítanánk, így lenne idő az egyedi programokra is. A maximális terhelés tapasztalatunk szerint heti két alkalom.

Időbeosztás
A 6 órás időkeretet azért választottuk, hogy nagyobb érdeklődés esetén mód
legyen a csoport megbontására (3-3 óra). Be kell vallani, hogy alaposan tévedtünk. A hosszabb foglalkozásokat nem támogatja sem a gyerekek sem a szülők
terhelhetősége, sem a partnerintézmények többségének nyitvatartása. Konzultatív képzésre pedig ebben a korosztályban kevés az igény.
Az általunk javasolt foglalkozás időtartam: 1,5-2 óra alkalmanként. Kivételt
jelentenek ez alól a komplexebb programok: kirándulás, bowling, kiállítás látogatás, színházi kulisszajárás, filmforgatás…
Érdemes a programokat a bevált „szakköri idősávban” elhelyezni, iskolai elfoglaltságtól és távolságtól függően 15-18 óra között.
A hétvégi alkalmaknál különösen fontos, hogy hetekkel előre tudjon róla a
család. Nálunk általában a szombat ebéd utáni időszak volt népszerű, ha legalább három héttel előtte küldtünk róla értesítést.

Előadók bemutatása
Alapszabály, hogy biztonságérzet kialakítására törekszünk. Ehhez az is hozzátartozik, hogy időt szánunk az új előadók bemutatására. Először a nevet
közöljük, majd arcképet is teszünk hozzá (ld programtér, ahol még maszkban
fotózkodtunk).
Az új előadó személyes bemutatására egy már működő foglalkozást választottunk. Ő is részt vett a feladatokban, megismerték, megszokták a jelenlétét.
(Ugyanígy jártunk el a filmkészítőkkel is, őket egy LEGO-foglalkozáson mutattuk
be a gyerekeknek.)
Tartottunk attól, hogy gondot jelent majd a bemutatáskor éppen hiányzó
résztvevők számára az új előadó elfogadása. Nem így volt. Mivel látták, hogy a
többiek ismerősként üdvözlik a számukra idegen személyt, könnyebben el tudták fogadni.
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Felügyelet
Optimális, ha két előadó vesz részt a foglalkozásokon. Egyikük vezeti azt, a
másik pedig segíti a munkáját. Mivel autista gyerekeknél dühroham vagy ös�szeomlás bármikor bekövetkezhet, érdemes az érintett személyt elkülöníteni.
Hasznos, ha elkérjük a szülő elérhetőségét, hogy végső esetben értesítsük a
gyerek hazaindulási szándékáról.
Az április 30-i foglalkozásunkon pl. adódott olyan szituáció, hogy a zavaró körülmények (a szokottnál jóval nagyobb tömeg és zaj) hatására az egyik fiúnk nem
volt hajlandó bemenni a helyiségbe. Az előadó kint maradt, próbálta megnyugtatni őt, majd, amikor ez nem vezetett sikerre, értesítette a gyermek édesapját.

Dokumentálás
Bevált gyakorlattá vált, hogy a jelenléti ívek kitöltését beillesztettük a programrendbe. Általában a találkozó kezdetén történt meg (ha késett valaki, akkor
a becsatlakozás előtt). Néha kissé összekeveredtek a rovatok (név és aláírás), de
ezt a füzeteknél megszokott átnyilazással oldották meg a gyerekek.
Kezdetkor tisztáztuk a szülőkkel, hogy felvételeket fogunk készíteni a résztvevőkről, és a képeket/filmeket felhasználjuk a projekt dokumentálásra és bemutatására.
A fotózás kezdetben zavarta őket, ezért abban egyeztünk meg, hogy mindig
ugyanabban az időszakban készítünk képeket. Később, amikor kialakult a rend,
ők is fotóztak/filmeztek, jól sikerült felvételeiket a filmkészítésnél fölhasználtuk.

Módszertani eszközök
Igyekeztünk változatos eszköztárat kialakítani (erről bővebben a foglalkozások összefoglalójában olvashattak). Frontális oktatást és önálló tananyagfeldolgozást a lehető legkevesebbszer alkalmaztunk. Törekedtünk az egyéni-kiscsoportos-csoportos feladatmegoldásokra, gyakorta használtunk brainstromingot
és körkérdéseket.
Korosztályos sajátosság, hogy sokkal több illusztrációra, az internet használatára van szükség. Próbáltuk a számítógépes játékokról a valós társasjátékra,
az elektronikus eszközökről a megélt élmények felé terelni a résztvevőket (pl.
könyvtárjárás, tárlatlátogatás, bowling, kulisszajárás, ásványvizsgálat, beszédtechnikai gyakorlatok).
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Házi feladatot egy alkalommal adtunk, akkor el is végezték. A gyerekek érdeklődését mutatja, hogy utólag többször kutattak az interneten a tanult témában.
Az új módszertani elemek közül alkalmaztunk mozaik technikát, résztvevői
témafelvetést (pl. ásványtan), csoportos döntéshozatalt, alkottunk alkalmi tanulópárokat.
A foglalkozások élményszerűek lettek. Interaktivitásukat növelte, hogy a
résztvevők által felhozott témákat is beillesztettük a programba.

Előadói profil
Kezdetben a következő tulajdonságokat határoztuk meg: felsőfokú végzettség (lehetőleg a pedagógia és/vagy a pszichológia terén), min. 5 év pedagógiai tapasztalat (autistákkal végzett munka előnyt jelent), az autizmus ismerete,
megbízhatóság (értve ezalatt a pontosságot is), empátia, segítőkészség, türelem, kiemelkedő kommunikációs készség, stressztűrő képesség.
Annyiban módosíthatjuk a profilt, hogy a felsőfokú végzettség nem feltétlenül szükséges. Éppen elegendő, ha az előadó megfelelő mélységben ismeri a
témát, valamint képes használni a módszertani eszközöket. Lényeges elem az
önkéntesi tapasztalat és – ezzel összefüggésben – az együttműködési készség,
a konstruktivitás.
Kivételes szerencse, hogy – bár mintaprojektként fel kellett készülnünk erre
az eshetőségre – egyetlen esetben sem kellett előadót cserélnünk. Kisebb korrekciókra természetesen szükség volt, ezért is fontos a segítő és a módszertani
vezető rendszeres hospitálása.

A folytatásról
Jelen kézirat zárásakor még nem tartunk a projekt végén, sőt, az értékelő
szakasz és a visszamérés sem valósult meg. Az összes eredményt jelen módszertani füzet e-könyv változatában adjuk majd közre, mely az alapítvány honlapján lesz elérhető.
Ami már biztos, hogy a foglalkozások sorát folytatni kell. A tehetségfejlesztésen túl azért is, mert az újonnan kialakult közösség fontos fóruma. Ehhez finanszírozási forrást kell találnunk. A szülők számára vállalható belépti díjakból
ugyanis ilyen alacsony csoportlétszám mellett a terembérleti költség sem fedezhető. Komoly előny, hogy a szükséges eszközök (tabletek, LEGO-készletek)
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már rendelkezésre állnak. Ha heti gyakoriságú, rövidebb foglalkozásokban gondolkodunk, egy önkormányzati támogatás vagy egy szponzor szerepvállalása
már elegendő lehet.
Készülnek az anyagok a konferenciára. Szeretnénk olyan előadásokat készíteni, melyek később is publikálhatók, hasznosíthatók.
Az eredetileg tervezett, hosszabb film helyett több rövidet szerkesztünk. Szeretnénk megmutatni a foglalkozások atmoszféráját és bemutatkozási lehetőséget adni legkiemelkedőbb tehetségeink számára.
Felvettük a kapcsolatot más autista szervezetekkel, hogy ezzel is élénkítsük a
kölcsönös tudásmegosztást.
Rengeteg tervünk van a jövőre nézve, s mivel napról napra többen állnak mellénk, a megvalósítás esélye is egyre növekszik.
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