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Mesterségek iskolája
— Kallódó gyerekek megmentése Kunhegyesen —

A romló szociális helyzet, a munkanélküliség, az eddig is sérülékeny és borulékony
családok újabb és újabb erőpróbái, a deviáns magatartásformák kiugró mutatói mind-
mind jelzik: egy már régóta bajban lévő országban élünk. S a baj. mint ahogyan lenni
szokott, legjobban a leggyengébbeket sújtja. Mind többen vannak, akik — önhibájukon
kívül — magukra maradnak, iskola, család és munkahely nélkül, választásra kény-
szerülve az unalom, a magány — a nem egyszer ember- és társadalomellenes —
ifjúsági szubkultúrákhoz való csapódás között. Ők azok. akik családi, szociális, kultu-
rális, etnikai hátterük, személyiségzavaraik miatt már korán iskolai kudarcokat
szenvednek, és emiatt hátrányba vagy egyenesen reménytelen helyzetbe kerülnek a
munkaerőpiacon.

Becslések szerint, ma Magyarországon minden ifjúsági korosztály 16—18 száza-
léka, azaz évente 50—80.000 fiatal morzsolódik le az iskolarendszerből és kerül
alapvégzettség, szakmai képzettség nélkül felnőtt életének kapujába. Kunhegyesen és
környékén 1991-től rohamosan nőtt a tovább nem tanuló, illetve a tovább tanulni nem
tudó, más iskolából lemorzsolódott, de tanköteles (14—16 éves) fiatalok száma. Az
erőteljes növekedést a létszámok alakulása is mutatja:

1991/92 1992/93 199V94 1994/95 1995/96 1996/97

55 128 133 122 120 116

A nagy számú és konkrét eset mögött — a súlyos egyéni problémákon túlmenően
— más összefüggések és kérdések is mind erősebben nyugtalanitottak. és a megoldás
lehetőségeinek keresésére sarkalltak bennünket.

Megértve a szülők és fiataljaink helyzetét, lárva a veszélyt és a halmozódó problé-
mákat, megoldási lehetőségnek a mesterségek iskolájának megszervezése kínálkozott.
Az önkormányzati képviselők többsége — látva ifjúságmentő szándékunkat — támo-
gatta törekvésünket, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium pedig 1991 novem-
berében engedélyt adott a kezdeményezés megvalósításához.
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A szociális összetétel

A mesterségek iskolája, lényegében két-hároméves képzési idejű szakiskola, amely
az általános iskola bázisára épül. A kunhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola
tantestülete így szakoktatókkal, ifjúságvédelmi munkát ellátó szakemberekkel egészült
ki. Kezdeményezésünk létjogosultságát indokolják az iskolára, illetve a tanulókra
vonatkozó szociális adatok.

Az 1996/97 tanévben 116 tanuló 28 százaléka tartozott cigány etnikumhoz. 20
százalékuk számított veszélyeztetett gyermeknek, 66 százalékuk esetében mindkét szülő
munkanélküli, 28—30 % árva-félárva, 8—10 % pedig állami gondozott volt. A
nehezen élő, többgyermekes családok száma: 97 család, 63 százalékuk létminimum
alatt élt, vagy csak gyermeknevelési díjból, családi pótlékból, valamint a rendszeres
nevelési segélyből tartották fenn magukat. 1991 óta erőteljesen javítani tudtuk a
személyi és tárgyi ellátottságot, ezáltal a szakmaválasztékot is.

Jelenleg diákjaink az ipari-szolgáltató, szociális-egészségügyi és mezőgazdasági ter-
melő szakmaterületből választhatnak (varrómunkás, textilipari szabász, szociális gondo-
zó és ápoló, vas- és fémipari előkészítő, állatgondozó szakmára készítő, pályaorientáló
csoport).

Szakmai bizonyítványt szerzettek száma 1993 óta

Végzettek 19_9_3_ 1994 1995 1996 Összesen

29varrómunkás
vasipari előkészítő
szociális gondozó
konfekcióip. szabász
k in szabász

43
8

—
—

34
18
17
—
23

13

12
12

121
26
29
17
23

Összesen 51 72 38 39 216

A tanulók napi idejének 60 százalékát az iskola vagy az ahhoz kötődő tennivalók
elvégzése köti le. így közvetlen vagy közvetett pedagógiai felügyeletük is biztosított.
Mivel a gyermekek nappali tagozaton tanulnak, a családi pótlékot megkapja a család.

Eredményeinkről

Néhány hónap elmúltával jelentős változásokat tapasztalunk tanulóink személyiség-
állapotában, szocializációjában. Az apró sikerek tudatosításával kialakított kedvező
hangulatban új személyiségjegyek, más tartás és kommunikálás lesz jellemző rájuk.
Derűsebbé, nyugodtabbá válnak a gyerekek. A jobb komformitás eredményeként
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biztosabban mozognak a felnőttek körében, a társas normákat már nem érzik annyira
tehernek, az önbecsülés, önbizalom erősödése növeli a tanulási motiváltságukat.

Szocializációs programunkkal, — melyet a Népjóléti Minisztérium dolgozott ki —
sokféle gátlást, befelé forduló sérülést, nehezen magyarázható agresszivitást is jóté-
konyan hatástalanítottunk már. A devianciaveszélyt csökkentheti, hogy beszélünk a
rájuk leselkedő bűnözés veszélyéről, hisz környezetükben annak közelében élnek.
Mentálhigiénés programunk segít a magukratalálásban, saját helyzetük elemzésének
megtanulásában és érzelmi labilitásaik kezelésében. Az eltelt hat évben szinte minden
lehetőséget megragadtunk arra, hogy fokozzuk az esélyjavítás pedagógiai hatékony-
ságát és a szakmaelsajátítás minőségét.

Számos alkalommal pályáztunk eredménnyel, amit a következő áttekintés bizonyít.

1991 — A Szakképzési Alap támogatása 1 M Ft
1992 — Országos Képzési Tanács támogatása 2 M Ft
1993 — Megyei Decentralizált Szakképzési Alap. támogatása 500.000 Ft
1993 — Átképzési támogatás 1 M Ft
1994 — PHARE Foglalkoztatás és Szociális Fejlesztési Program 50.000 ECU
1995 — SOROS Alapítvány 250.000 Ft
1995 — UNICEF ENSZ Nemzeti Bizottsága 300.000 Ft
19% — BANKARITAS Alapítvány 200.000 Ft
19% — MKM Kisebbségi Főosztálya 280.000 Ft
1996 — SOROS Alapítvány 200.000 Ft
19% — Népjóléti Minisztérium 2,7 M Ft
1997 — SOROS Alapítvány 400.000 Ft
1997 — Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Bizottsága 400.000 Ft

A nyomonkövetésük adatai szerint a tanulók kb.70 százalékának élethelyzete javul
mérhetően, mert 20 százalékuk továbbtanul (gimnáziumban, szakmunkásképzőben).
Mintegy 30 százalékuk más szakmaterületen helyezkedik el, hozzávetőleg 30 száza-
lékuk helyezkedik el a szakmában és 30 százalékuk munkanélkülivé válik, nem próbál
változtatni helyzetéa

Munkánk nem látványos, mert az árvákkal, a cigány származásúakkal, a börtönben
levők, a félcsavargók, az alkoholisták gyermekeivel való foglalkozás többnyire leiekből
jövő belső késztetés.

Azzal, hogy intézményünket létrehoztuk, folyamatosan működtetni tudjuk és nem
növekszik a kallódók száma, már maga eredmény.
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Szolnok, Széchenyi körúti „Piros iskola" rajzszakkörének munkája
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