Mira Ambruš, prof. mat. in fiz.

Udeleževala sem se predavanj v Tednih izobraževanj, ki jih je organiziral SC Pomurje.
Prihajala sem iz lastnih interesov, saj sem mama gluhega otroka s posebnimi potrebami
(OPP), pa tudi iz strokovnega interesa, kajti poučujem v OŠ (matematiko, logiko, šah, SZJ) in
izvajam dodatno strokovno pomoč (DSP).
Osebno bi Teden izobraževanj pohvalila glede kakovosti, velikega števila predavateljev,
izbora različnih profilov in zame najpomembnejše – večina jih je bila podkrepljena z dobro
prakso. Že 20 let se udeležujem izobraževanj glede OPP in le malokrat v Pomurju. Ta Teden
izobraževanj se mi je zdel res nekaj prelomnega na našem koncu in slutiti je neke premike.
Kajti pred 14 leti, ko sem dobila gluhega OPP, nisem vedela, na koga se naj obrnem. Z
možem sva bila prepuščena sama sebi, dokler nisva sama po letu dni poiskala poti do CSG
Maribor in pozneje do naše tolmačke, katera nam je še danes v veliko oporo. V Pomurju žal
še danes pogrešam večjo podporo za gluhe otroke. Po pogovorih z mobilnimi specialnimi
pedagogi ugotavljamo, da je tako stanje zaradi pomanjkanja surdopedagogov.
Ko kot učiteljica sodelujem z mobilnimi specialnimi pedagogi, ki obiskujejo našo šolo,
opažam premike, katerim so opora vsekakor podobni projekti, kot je bil tale.
Opažam, da kot družba v ozaveščanju, kdo so OPP, kakšne prilagoditve potrebujejo in zakaj napredujemo, čeravno počasi. Moje osebno opažanje je, da je potrebno ozaveščati,
izobraževati učitelje, starše in s tem širšo javnost. Otroci v OŠ so za drugačnost odprti, le
predstaviti jim je potrebno drugačnost na pravi način. In kot družba, če želimo napredovati,
potrebujemo inkluzijo. Poti do nje pa ne bomo naredili samo ljudje, ki imamo na tem
področju osebne izkušnje, ampak množica ljudi, ki se v tej smeri izobražuje, dela z OPP.
Opazila sem veliko slušateljev in veliko interesa na našem koncu glede OPP v Tednu
izobraževanj.
Zato so takšna izobraževanja z moje strani ne samo pohvalna, temveč nujno potrebna tudi v
prihodnje.

