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Az interjú tartalma
Az interjú alanya hogyan élte meg másságát az iskolai közösségben. Kik segítették, kik
gátolták. Milyen közérzettel végzi/végezte el az iskolát?

Az alany
Személyi adatok
Az interjút szakiskolai tanulóval végeztem. Neve: Balta Sándor, Születési hely: Debrecen,
idő: 1995.04.25, Anyja neve: Takács Katalin, Lakcíme: Tiszafüred, Múzeum Park 17.
Előzmények
A J-N-SZ Megyei Pedagógiai Intézet szakértői véleményét tanulmányoztam Sándorról. A
Szakvélemény azonosító száma: 317/2012-2013. Előadója: Imréné Cselóczki Andrea.
Szakvélemény
A szakvélemény előzményeit röviden összefoglalva a tanuló pre és perinatális terhelő
anamnézise terhelő adatokat tartalmaz. Beszédfejlődése lassú ütemben zajlott. 2004-ben és
2007-ben is vizsgálta a J-N-SZ Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság.
Rendszeres gyógypedagógiai megsegítésben részesül, teljesítményében enyhe mértékű pozitív
változás tapasztalható.
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Az interjú
Célok meghatározása, körülmények
Választásom a tanulóra az intézmény gyógypedagógusával való egyeztetést követően esett.
Sándorral személyesen találkoztam, és az interjúra picit tartózkodóan, de igent mondott. A
céljaimat megértette: egy interjút szeretnék készíteni vele, mely a sajátos nevelési igényét
helyezi középpontba. A beszélgetésen kértem, hogy a fejlesztőpedagógus is jelen legyen
annak érdekében, hogy Sándor a lehető legjobb körülmények között, nyugodt, megszokott
környezetben adja az interjút.
A beszélgetésre az intézmény fejlesztő termében került sor. Sok játék, fejlesztő eszközök, a
falakon rajzok. Barátságos hangulatú terem, Sándor láthatóan otthon érzi magát, a fejlesztő
foglalkozásai is itt zajlanak.
Sándor amint leülünk, láthatóan feszeng, nem megszokott számára a helyzet. Tudja, hogy
beszélgetés következik, és ennek maximálisan meg is szeretne felelni. Figyelmes, csak apró
metakommunikációs jelekből veszem észre, hogy ez egy megterhelő, feszült helyzet neki.
Rövid bevezetőm után néhány jelentéktelen bemelegítő kérdéssel nyitok, melyekre a válasz
magától értetődő, mégis fontos, mert beindítja a gyermek kommunikációját – hallja a saját
hangját, és olyan beszélgetést viszünk, melyen nem kell gondolkodnia, például a reggel,
hogyan telt, hogy érkezett az iskolába, milyen az idő, mi lesz az ebéd a menzán?
Ezt követően rátérek a az interjú lényegi elemeire:
Másságának felismerése?
Ő nem vette észre, a Tanár néni fedezte fel, de mikor ez kiderült, már másodszorra járta az
első osztályt. Budapesten járt iskolába elsőre. A tanár néni azt mondta, járja újra az első
osztályt. Elkezdte, majd átköltöztek Tiszafüredre. Ott a tanár néni azonnal észrevette, hogy ez
komolyabb, és elküldte a szakszolgálathoz. Így derült ki az olvasási nehézsége.
Kommunikáció a másságáról, tudatában van e a körülötte lévő eseményeknek?
Kiskorában nem tudta, hogy mi a baj, de most már tudja. Elmondta, hogy diszlexiája, és
diszgráfiája van. A d b hangokat az u ú ü ű hangokat keveri írásban, és betűket hagy ki. Azt
mondja, hogy az olvasása kicsit jobb, mint az írása, de lassabb, akadozóbb az is, mint a
többieké. Úgy érzi, ha magában olvas, sokkal jobb, mintha hangosan. Kicsit zavarban van,
azért is olvas rosszul – fél, hogy a többiek majd megbántják. A fejlesztő pedagógus tisztázta
vele, hogy mi a baja, Ő nem is tudta, hogy ez mit is jelent. Tisztán, értelmesen fogalmaz.
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Hogyan kompenzált?
Hátrányai kiegyensúlyozására sokat olvas interneten, viszont a helyesírását nm fejleszti
magától, csak a tanárnővel fejlesztő foglalkozásokon. Látszik, hogy zavarban van, tudja, hogy
ezzel is foglalkoznia kéne, mégsem teszi. Ha gépel, az elírások ott is megvannak, mint a
kézírással.
Milyen örömforrásokról tud beszámolni? Milyen jó emlékei, élményei vannak?
A matematika sok örömet okozott neki általános iskolában, volt sikerélménye. Itt a suliban
nem nagyon megy, bukásra áll. Megkérdeztem, hogy az olvasási nehézség okozza e a
problémát – erre azt válaszolta, hogy ezt le lehetne küzdeni, annyira itt nem jön ki a hátránya.
Írással vagy olvasással kapcsolatban semmilyen pozitív élménye nincs. Szövegértésére azt
mondja, hogy érti amit olvas, de a szövegértéses dolgozatai nem ezt mutatják (melléklet)
Érték-e és milyen lelki sérülések, bántások, kirekesztések? Ki segített ezek
feldolgozásában?
Alsó tagozatban nagyon sokszor csúfolták a többiek, kinevették, ez nagyon rosszul esett neki
– ezért sem szeret hangosan olvasni, zavarban van, ha ezt kérik tőle. Felső tagozatban már
nem voltak olyan gonoszak a többiek, és itt a középiskolában ez egyáltalán nem jellemző.
Viccelődnek rajta, de ez minimális, sőt, segítenek neki, átvállalnak nagyobb ráeső olvasmány
részeket, hogy neki kevesebbet kelljen. Nagyon sokat segített neki a fejlesztő pedagógus, építi
az önbizalmát. Nagyon sokat számít, hogy az osztálytársai is támogatják, nem beszélik ki az ő
problémáját, elfogadták, ahogy van. Az apukája is támogatja, és a tanító pedagógusok is
figyelembe veszik problémáját, próbálnak órán odafigyelni, hogy ebből ne legyen hátránya.
Milyen tervei vannak a jövőjét illetően?
Autószerelő szeretett volna lenni, de az a szak nem indult, amikor idejött. Autószerelő akar
lenni, és jogosítványt szeretne, és egy biztonsági őr papírt is. Az apukájával él, Ő a példa, Ő is
biztonsági őr, és sokat dolgozik. A jövőképe tiszta, határozott a témát illetően, nem a
valóságtól elrugaszkodott.
Ha most kellene újra kezdenie a tanulmányait, mit hogyan szeretne másképp csinálni?
Semmit nem csinálna másképpen, ha lehetett volna, egyből autószerelőnek megy.
Szülei hogyan viszonyultak az ő taníttatásához?
Az apukájának is van hasonló problémája, mint az övé, de az övé jobban fejleszthető – pld.
amikor a kreszt tanulta, akkor több hónapon keresztül olvasta napi kétszer, így tanulta meg.
Az apuka mindennel támogatja, hogy fejlődjön, de elfogadja úgy, ahogy van.
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Otthoni környezet, háttér, tevékenységek
Hazamegy, bekapcsolja a számítógépet, olvas kicsit. Az állatok érdeklik, volt kutya, macska,
tengerimalac, kígyót és pókot is szeretne. Az akvarisztika nagyon érdekli, tenyészt halakat, és
el is adja őket. Rock zenét hallgat, nincs kedvenc zenekara. Sokat játszik a gépen. Sportolni
nem szeret, viccesen mutatja a hasát, hogy csak enni szeret.
Reflexióim, vélemény
Körben ülve jelen volt az interjú készítője, és a fejlesztő pedagógus. A tanárnővel nyugodtabb
viszont alakított ki, megnyugtatja a jelenléte és a környezet. az interjú kötetlen formában
történt, kezdetben feszengett, kialakult a szemkontaktus. Szája elé tette többször a kezét,
ahogy haladtunk előbbre, egyre nyíltabb lett, jobban gesztikulált, felszabadultabban
kommunikált.
Véleményem, hogy rajta nem nagyon látszik a problémája, az elfogadó család és az iskola
háttér segítsége, fejlesztő pedagógus is nagy segítségére van. Nem érzi, hogy kirekesztett,
fejlesztés órákon aktívan részt vesz, és az iskola hatására a többi tanuló sem rekeszti ki az
SNI-s tanulókat.
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Melléklet
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