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Általános Iskola (Budapest, XVII., Micsurin út 60.)

Utóvizsgálatok kisegítő iskolát végzett
fiatalok körében

GYENES SÁNDORNÉ - PAJOR BERTALANNÉ
(Közlésre érkezett: 1992. december 21.)

Bevezetés
A Gyógypedagógiai Szemle 1987. júliusi  számában megjelent „Utóvizsgálatok a Kise-

gítő  Iskolát  végzett  fiatalok  körében”  című  cikkünk  folytatása  ez  a  munka,  amelynek
érdekessége az, hogy volt tanulóink életvitelével kapcsolatban vizsgálódtunk, most már tíz év
eltelte után. Arra kívántunk ismét választ kapni, hogy végzett tanulóink élete, a társadalomba
való beilleszkedése, pályaválasztása, családi élete hogyan alakult a továbbiakban.

Ez a vizsgálódás az 1980/81-tól 1984/85-ig iskolánkba járó értelmi fogyatékos tanulók
körülményeire terjedt ki. Célunk, hogy oktató tevékenységünk, nevelői munkánk hatásfokáról
kapjunk visszajelzést volt tanulóinktól.

Az alkalmazott vizsgálati módszerek
Az alkalmazott vizsgálati módszerek megegyeztek az öt év előttivel.

a.) Iskolánk volt tanulóinak kérdőívet küldtünk ki.
b.)  A beérkezett  válaszokat  elemeztük,  értékeltük  és  összehasonlítottuk  az  előzőekben

vizsgáltakkal.
c.) Kiegészítettük a kérdőíves vizsgálódást személyes találkozásokkal is, ahol elbeszélgettünk

a fiatalokkal élet- és munkakörülményeikről, szociális helyzetükről.
Ezek felhasználásával megfogalmazzuk azokat a pedagógiai feladatokat, amelyek tanu-

lóink társadalmi beilleszkedését elősegíthetik, s amelyeket szem előtt kell tartanunk attól a
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perctől  kezdve,  amikor  a  gyermek  az  iskola  kapuját  átlépi;  egészen  tanulmányai  teljes
befejezéséig.

Vizsgálati eredmények
Iskolánkban az 1980/81 és 1984/85 tanévek közölt 79 tanuló végzett az alábbi megoszlás

szerint:

1980/81   8 fő
1981/82 15 fő
1982/83 18 fő
1983/84 20 fő
1984/85 18 fő

Összesen: 79 tanuló = 100 %

Az első, 1987-ben történt felméréskor 39 tanuló válasza érkezett vissza. Idei kérdőíve -
inkre 11 tanulóval kevesebb válaszolt. Így az értékelhető kérdőívek száma 28. Ez a kiküldött
79  kérdőívnek a  35,4  százaléka.  Mivel  arra  voltunk kíváncsiak,  hogy az  utolsó öt  évben
milyen változások történtek volt tanulóink életében, az eredeti kérdőíveink tartalmához képest
bizonyos változtatást eszközöltünk, hiszen az elmúlt években társadalmunkban is jelentős
változások történtek, amelyek volt tanulóink életkörülményeit is befolyásolhatták.

1.) Jelenleg dolgozik-e?
igen 18 fő = 64,3 %
nem 10 fő = 35,7 %

A táblázat szerint sajnos tíz fő nem dolgozik. Ezt igen magas számnak tartjuk. Indokként
3 fő a nem megfelelő munkakört, 5 tanuló pedig a munkahely hiányát jelölte meg. Két fiatal
közlekedési nehézségre, illetve egyéb okra hivatkozott.

2.) Milyen beosztásban dolgozik?
segédmunkás 4 fő = 22,2 %
betanított munkás 9 fő = 50,0 %
szakmunkás 3 fő = 16,7 %
egyéb 2 fő = 11,1 %

E táblázat adatait elemezve megállapítottuk, hogy a 3 fő szakmunkás iskolai pályafutása
alatt az enyhe fokban debilis gyermekek közé tartozott. Ők az iskolában is jól kezelhető,
megfelelő  módon  fejleszthető,  társas  kapcsolataiban  jól  kommunikáló,  szokásaikban  az
átlagos szintet megütő diákok képét mutatták.

Elemzésünk igazolta  azt  a  tényt  is,  hogy a  debilitás  közepesen  súlyos  fokát  mutató
gyermekek értelmi  szintje,  magatartási  formái,  nevelési,  oktatási  munkával olyan szintre
emelhetők,  hogy  alkalmassá  válhatnak  betanított  munkák  és  segédmunkák  elvégzésére  a
társadalom általános igényei szerint.
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Két fő, akik a válaszukban az egyéb munkabeosztást jelölték, súlyosabb értelmi fogya-
tékos gyermekek közé tartoztak, a debilitás alsó határán.

3.) Elégedett-e munkahelyével?
igen   7 fő = 39,0 %
nem   1 fő =   5,5 %
elfogadható 10 fő = 55,5 %

A 3.  táblázatban  részletezett  felmérésünk  szerint  jók  az  eredmények  a  munkahelyi
közérzetet, megelégedettséget tekintve. Megjegyezzük, hogy tanulóink értékítéletében való-
színűleg sok  a  szubjektív  elem,  például  a  munkatársak  magatartása,  az  összehasonlítási
lehetőségek hiánya nyilvánvalóan befolyásoló tényező.

4.) Mennyit keres?
4.000-5.000 2 fő = 11,1 %
7.000-8.000 1 fő =   5,5 %
8.000-9.000 6 fő = 33,4 %
9.000 felett 9 fő =    50 %

Jövedelmüket a keresők az alábbiak szerint értékelik:

22,2 %-uk elégedett a jövedelmével,
50 %-uk elfogadhatónak tartja azt,
27,8 % viszont nincs megelégedve azzal.

Fentiek alapján  igazolva  látjuk azt  a  feltevésünket,  hogy a  helyes  pályairányításnak
végzős diákjaink esetében rendkívül lényeges a szerepe, ugyanis ha pályairányításuk kellően
körültekintő volt, munkájukat szeretik és szorgalmasan dolgoznak.

Akik nem dolgoznak (10 fő), azokat 30 százalékban családja tartja el, munkanélküli 6 fő,
egy fiatal pedig nem adott választ arra, hogy miből él.

A munkahelyi körülményeken kívül volt tanulóink életvezetésének egyéb kérdéseiről is
szerettünk volna információt kapni, mégpedig kiemelten családi helyzetükről, lakáskörülmé-
nyeikről, gyermekeik számáról.

A fenti  kérdésekre a kapott  válaszok szerint a család védő-óvó és segítő szerepe még
felnőtt korban is nagy jelentőségű. 75 %-ban a vizsgált személyek családi körben élnek. Egy
fiatalt a rokonok fogadtak be, idegeneknél lakik 3 fő. Örömünkre szolgál, hogy 3 fő saját
tulajdonú családi házzal rendelkezik.

5.) Családi állapota?
nős   2 fő   7,2 %
férjezett   4 fő 14,2 %
nőtlen 16 fő 57,2 %
hajadon   6 fő 21,4 %
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A 22 egyedülálló  tanuló száma arra  utal,  hogy a családalapításra,  az önálló életvitel
megteremtésére való felkészítésben bőven van még teendőnk. E magas mutatószám mögött
feltehetőleg személyiségi problémák, akarati gyengeség, határozatlanság, bátortalanság, az
önbizalom hiányos volta szerepel.

Nem elhanyagolható  tényező  az  sem,  hogy az  értelmi  fogyatékos  ember  megszokott
környezetében (személyi és tárgyi) érzi magát a legnagyobb biztonságban.

Gyermeke hét fiatalnak van, 75 %-ban azonban gyermektelenek. Ez elszomorító, külö-
nösen  akkor,  ha  tudjuk  azt  is,  hogy  a  hét  fiatal  közül  csak  3  neveli  rendezett  családi
körülmények között gyermekét.

6.) Kap-e segítséget valakitől?
szülőktől 13 fő 46,4 %
önkormányzattól   3 fő 10,7 %
nem kap 12 fő 42,9 %

Sajnálatosan sokatmondó tény, hogy a társadalom szemlélete még mindig szinte válto-
zatlan,  illetőleg  csak  igen  lassan  módosul,  hiszen  felmérésünkbe  bevont  fiatal  értelmi
fogyatékos  felnőttek  közül  12  fő  senkitől  semmiféle  segítséget  nem kap.  Ez  tükröződik
természetesen társadalmi beilleszkedésük mértékén, munkahelyi és családi körülményeikben
is.

Értékelés és feladataink
Megállapítható,  hogy az idő múlásával  tanulóink megközelíthetősége nehezedik.  A 28

válasz elsősorban azoktól a tanulóktól érkezett,  akiknek szorosabb, vagy lazább kapcsolata
tanulmányaik befejezése után is megmaradt iskolánkkal. A válaszok - ismerve ezen tanulókat
- tükrözik számunkra, hogy társadalmi beillesztésükkel erőfeszítéseink ellenére sem lehetünk
elégedettek.

Esetünkben  az  iskolai  évek  alatt  megismert  értelmi  státusuk,  sérült  személyiségük
befolyásoló  tényező  marad  fiatal  és  felnőtt  korukban  is,  akár  családi,  akár  munkahelyi
beilleszkedésüket illetően. Igaz az a tény, hogy gyermekeink munkát szerető, lehetőségeikhez
mérten értelmes életre törekvő szemlélettel kerülnek ki a gyógypedagógiai iskolákból.

Ez a felkészítés kevésnek bizonyul, különös tekintettel a családi életre nevelés vonatko-
zásában. Nem tudnak, vagy nem mernek kapcsolatokat teremteni, azokat elmélyíteni, családot
alapítani. Ezek pedig az élet rendkívül fontos tényezői. A nős,  illetve férjezett  tanulóink
változatlanul meglévő alacsony száma felhívja a figyelmet e téren a feladatainkra. Már az
értelmi  fogyatékos gyermekek általános iskoláiban,  de főként  a  továbbképző iskolákban a
családi életre nevelés kiemelt feladatként lenne kezelendő. Ez egészséges életmódra nevelés-
től, a társas kapcsolatok kialakításáig, a szexuális kérdésektől a családtervezésig minden olyan
kérdésre ki kell hogy terjedjen, amely a felnőtté válás szerves része. Tudatosan kell felkészíteni
tanulóinkat az anyai és apai feladatok vállalására is.

Munkahelyekkel  kapcsolatosan  tanulóink  pályaorientációjának  körülményekhez  alkal-
mazkodó optimális előkészítése  és olyan munkahelyek felkutatása a cél,  ahol tudomásul
veszik, hogy a munkatársak között fogyatékosok is vannak. Ezt a tényt nem eltitkolttá, hanem
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elfogadottá kell tenni. Ez úgy sikerülhet, ha a privatizációkkal teli, versenyhelyzetekkel teli
világunkban sem veszik el egyetlen ember sem szellemi fogyatékossága miatt.

A munkaadóknak felvilágosításra  lenne  szükségük arról,  hogy mit  is  takar  a  szellemi
fogyatékosság, és hogyan alkalmazhatók állapotuknak megfelelően értelmes munkára ezek az
emberek. Természetesen azokat a munkaadókat, akik vállalják szellemi fogyatékosok számára
a  megfelelő  munkahely  teremtését,  állami  kedvezményekben  (például  adókedvezmény)
kellene részesíteni.

Ideje lenne már annak is, hogy az egyedül élő, magára maradt, életvitelében segítségre
szoruló szellemi fogyatékosaink intézményesített formában fokozott segítséghez jussanak az
utódgondozás új, állami formáinak kiépítése révén.

Ez  a  vizsgálódás  azt  igazolja  számunkra,  hogy amit  eddig  is  vallottunk,  az  értelmi
fogyatékosok iskoláira nagy szükség van, mert a mi speciális szemléletünk, módszereink
adnak lehetőséget arra, hogy gyermekeink felnőttként az ép emberek között éljenek; ember-
hez méltóan. Tudjuk, hogy fogyatékosságuk nem múló betegség. Sajnos!

Gyógypedagógia-történeti szemelvények

Beszámoló a M. kir. Állami
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
Kórtani és Gyógytani Laboratóriumának
1938. évi munkásságáról

Írta: Szondi Lipót
In: Jövő útjain, 1939. évi 1-2. számából (Klny.)

A laboratórium a gyógyító-nevelés szolgálatában álló kutató intézmény. Kutatásai ebben az
évben is elsősorban: az erkölcsi,  beszéd- és értelmi fogyatékosságok, valamint a fiatalkori
neurózisok megelőzése és javítása érdekében folytak. Rövid pontokban felsorolom az elmúlt
év fontosabb problémáit és az eddig elért eredményeket.

I.  Fogyatékosok családi katasztere. A fogyatékosságok megelőzése céljából folytattuk az
1930-ban  felállított  kataszter  vezetését.  Ebben  a  kataszterben  széleskörű  családkutatással
gyűjtjük össze hazánk mindazon családjainak biológiai és karakterológiai családfáit, melyek
halmozottan adtak eddig fogyatékos, bűnöző és neurotikus egyéneket. A kataszter feladatai
közül kiemelem: 1.) azt, hogy módot ad a fogyatékosságok, fiatalkori bűnözések és neurózi-
sok  öröklődési  menetének  exakt  megállapítására;  2.)  lehetővé  teszi  annak  a  kérdésnek
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