Sérült gyermek a családban – Bozóki Edit tanítónő - 2018. április 18.

2018. április 18-án a KHTK szervezésében került megrendezésre egy nagyszerű
beszélgetésre a Gál Ferenc Főiskola Glattfelder Béla termében Bozók Edit
tanítónővel, down-szülővel. A beszélgetést Kapus Krisztián főiskolai hallgató
moderálta a több mint 30 fős hallgatóság előtt.
A másfél órás beszélgetés alatt szóesett a fogyatékosságról, arról, hogy még
mindig nem minden ember képes a fogyatékkal élőket helyes szakmai kifejezésekkel
említeni (ld. helytelenül: nyomorék, nyomorult, fogyatékos, helyesen: sérült,
fogyatékkal élő, vagy tolókocsis-kerekesszékes, down-kóros - down-szindrómás
stb.).
Szóesett, hogy mennyire fontos az érzékenyítés nemcsak felnőtteknek, hanem a
diákoknak is, ennek egyik kiemelkedően jó példája a jászszentlászlói általános
iskola, ahol nemcsak ilyen típusú foglalkozásokat tart Bozóki Edit, de minden év
március 21-én a Down-világnap alkalmából az egész iskolát érintően van szakmai

rendezvény, amelyet a gyermekek nagyon szeretnek, és ezáltal játszva sajátítják el a
szükséges szociális kompetenciákat.
A beszélgetésben bemutatásra került a Down-szindróma. Az, hogy a vendég
hogyan találkozott ezzel, amikor megszülte második gyermekét, hogyan álltak hozzá
az orvosok, a család, a környezet. Hogyan tudta ezt elfogadni, feldolgozni, mi segített
ebben?
A sorstárs-családok tudják leginkább egymást segíteni, mint elmondta idén lesz a
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gyermekeknek és családjaiknak, ahol nagyon sok jószándékú támogatóval 5 nap
olyan nagyszerű élményekkel gazdagodnak a gyermekek és a családjaik, amit sok
család meg sem tudna adni a gyermekeknek. Elhangzott az is, hogy vannak olyan
családok is, ahol a down-szindrómás gyermek érkezése családi töréseket okoz, és
van, ahol a gyermek létét sem tudják kezelni, akár 20-30 éves korúak is vannak, akik
szinte közösségbe sem kerülnek, mert a család nem tud a helyzettel mit kezdeni,
akár szégyelli is őket.
A táboruk jó példa az integrált nevelésre is, hiszen nem zártak a tábor programjai,
s a tábor létszámának többszöröse fordul meg a táborban, aki szívesen jön közéjük.
Ez a tábor nemcsak a megyéből, de az országból, sőt Németországból és
Svédországból is fogadja a családokat.
Elhangzott a beszélgetésben, hogy természetesen nemcsak szellemi és testi
fogyatékosság létezik, hanem a lelki fogyatékosság is, aminek persze sok okozója
lehet.
Ami fontos volt még, hogy a Down-szindrómás gyermekek annyi örömet tudnak
adni, amennyit mások nem tudnak. Ők feltétel nélkül és viszonzás elvárása nélkül
tudnak szeretni. A mában élnek, és mindig mindennek tudnak örülni.

