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Már több alkalommal számoltunk be írásban és előadásokban a hetvenes
évek végétől folyó családsegítő munkánkról. Most csak röviden áttekintjük
a kezdeteket, és részletesebben szólunk a legújabb próbálkozásainkról,
terveinkről.

1977-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola támoga-
tásával kezdtük el korai gondozói tevékenységünket. 1980-tól két gyógypeda-
gógus (köztük egyikünk) már főállásban is segítette ezt a munkát. Így közösen
hoztuk létre az első szülőklubot és az első játszócsoportokat is a főiskolán. Ezek
több éven keresztül működtek. Reméltük, hogy a szülőklubból az évek során
önsegítő szülői érdekvédelmi egyesületet sikerül majd alakítani. Ez 1982/83-
ban tevékenykedett is a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége égisze
alatt, de belső és külső meg nem értés és részben az iskola ellenállása miatt nem
vált életképessé.

Azóta tőlünk függetlenül, de nagy örömünkre, megszerveződött 1992-ben
a  Látássérült Gyermekek Szüleinek Egyesülete,  és egyre hatékonyabban tevé-
kenykedik. Valószínűleg segítette ezt a megváltozott társadalmi környezet és
igény, valamint az iskola együttműködése is.

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 24-én, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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Visszatérve saját munkákra:

Ennek nagy lendületet adott az 1986-ban, dr. Pálhegyi Ferenc kezdeménye-
zésére Boglárlellén megrendezett családi hétvégénk, melyet a szövetség támo-
gatásával sikerült megtartanunk. Az utóbbi években ezeket a hétvégéket a
szakértői bizottság munkatársai szervezik. Úgy gondoljuk, hogy ez a lassan tíz
éves hagyományú,  évenkénti  program ma is kiváló forma a családok és a
szakemberek számára.

Érdekes megfigyelni, hogy a családdal, mint egésszel való foglalkozások
eddig ismertetett  módjai mind az iskolán kívül szerveződtek, és kizárólag az
otthon élő kicsi gyermekek és szüleik számára jelentettek segítséget. Az óvodá-
ba és az iskolába felvett gyermekek szülei ekkor még csak a szokásos értelem-
ben vett szülői munkaközösség keretei között kapcsolódhattak az iskola életébe.
Ugyanakkor  visszajelzéseink  voltak  arról,  hogy  ez  a  távolságtartó,  inkább
formális jellegű szülő-pedagógus kapcsolat nem elégíti ki azokat a családokat,
akik egy szorosabb, egyenrangúbb együttműködéshez szoktak a korai gondozás
során.

Az  óvoda  átszervezésével  nyílt  lehetőség  néhány  olyan  próbálkozásra,
melyek ezt a távolságot kívánták csökkenteni. 1987-ben szerveztünk első ízben
„családi hétvégét” az óvodába újonnan felvett gyermekek és családjuk számára.
Reméltük,  hogy  ez  a  Lelléről  már  ismert,  a  különleges  helyzetből  adódó
élményegyüttes  itt  is  létrejön  és  jó  hatással  lesz  a  családok további  életére.
Ugyanakkor azt vártuk, hogy segítséget ad a pedagógusok számára a gyermekek
jobb megismeréséhez,  a  pedagógiai  munka tervezéséhez;  nem utolsósorban
információkra számítottunk a család belső légköréről, nevelési technikáiról, a
vak gyermek elfoglalt helyzetéről, sajátos szokásairól. Ezek az ismeretek mind
jelentősen  hozzájárulhatnak  ahhoz,  hogy csökkentsük  azt  a  gyakran  nagyon
súlyos traumát, amit az idegen környezet, a családtól való elszakadás jelent.
Egyúttal ez az ismerkedés alapot nyújthat egy másfajta szülő-pedagógus kap-
csolat  alakulásához  is.  Az  évek  során  folyamatosan  megtartottuk  ezeket  a
találkozókat,  de az utóbbi időben több halmozottan  sérült  gyermek került
csoportjainkba,  és  ez a  körülmény különleges  odafigyelést  igényelt  már  a
szervezésnél is. E tanév végén első ízben két külön alkalmat teremtettünk az
átlagosan fejlődő és a súlyosan elmaradó gyermekek számára. Úgy gondoljuk,
hogy ezt a formát fogjuk a későbbiekben is alkalmazni.

Megtartjuk továbbá az őszi fokozatos beszoktatás rendjét és azt a lehetőséget
is, hogy speciális esetekben módot adunk az édesanyának az első napok és
éjszakák óvodában való töltésére.
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Az elmúlt évek során indítottunk néhány, más olyan próbálkozást is, ami a
szülők jobb informálását, kapcsolódását segíti az intézményünkhöz (pl. Braille-
tanfolyam, óvoda- és iskolalátogatás). Ezek részleteiről most itt idő hiányában
nem tudunk beszámolni.

Új lehetőséget jelentett a múlt tanévben a főállású iskolapszichológus alkal-
mazása. Így mód nyílt  rá, hogy a régebben működő szülőklubok és családi
hétvégék tapasztalatait  felhasználva pszichológiai jellegű szülőcsoportot szer-
vezzünk. Az óvodás gyermekek szüleinek legnagyobb gondot a kisgyermektől
való elválás, a család életrendjének megváltozása, a gyakori utazások, esetleg
az anya munkavállalása okozza. Így főként ezeknek a problémáknak a feldol-
gozására tettünk kísérletet a találkozásokkor. Szándékunk, hogy minden évben
próbálkozunk ilyen csoportok szervezésével, ezzel párhuzamosan lehetőség lesz
továbbra is — a szülők igénye szerint — egyéni pszichológiai beszélgetésekre
is. Tervezzük az ilyen típusú csoportok szervezését az iskolás gyermekek szülei
számára is. Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben is fontos figyelembe venni a
gyermekek állapotát és korát. Hatékonyan csak olyan kis létszámú csoportok
működhetnek, ahol hasonló gondok között élő családok találkozhatnak.

A  korai  gondozás  egyik  leghasznosabb  eleme  az,  hogy  a  pedagógus  a
kisgyermeket a saját életterében, otthon ismeri meg. Ennek hiányát  az eddig
ismertetett formákban nem sikerült pótolnunk. Egyre nagyobb igény jelent meg
bennünk — főként a sok, halmozottan sérült gyermek kapcsán —, hogy a már
hozzánk  járó,  vidéken  élő  családokat  is  személyesen  keressük  meg.  Ezáltal
valósabb és árnyaltabb képünk legyen tanítványainkról. Ennek érdekében a jövő
tanévtől egy főállású utazótanár kapcsolódik gyógypedagógiai munkánkhoz az
óvodában.

Ezzel  egyre  távolabb kerülünk a  gyermekben  csak  oktatási  alanyt látó
pedagógiai szemlélettől és egyre közelebb egy olyan segítő szándékú kapcso-
lathoz, melyben egyenrangúak vagyunk a szülőkkel!

Az  alábbiakban rövid  összefoglalását  adjuk  az  előadás  után  elhangzott
szóbeli kiegészítésünknek.

A most elhangzottak sokak számára már többnyire  ismert tényeket tartal-
maztak. Azért szóltunk mégis a kezdetekről is, hisz magunknak is fontos volt,
hogy végigtekintsünk ezen a több mint másfél évtizedes folyamaton. Összegez-
zük, hogy milyen sokféle módon igyekeztünk befolyásolni a vak gyermeket
nevelő családokat az elmúlt évek alatt. Mindig szerettünk volna a felkészültsé-
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günkhöz mérten, jó szakemberként segíteni. Ma már úgy látjuk, ez a jószándékú
segíteni akarás kevés. Úgy gondoljuk, a probléma megközelítésén kell alapve-
tően változtatnunk, s erre bíztatunk minden gyógypedagógust, rehabilitációs
szakembert. Csak annak szabad megpróbálkozni tanácsadással, aki a legtelje-
sebb mértékig képes azonosulni a család egész problémájával; aki képes meg-
szabadulni pedagógusi beidegződéseitől, s nem oktatni, bebizonyítani és kinyi-
latkoztatni kíván. A fogyatékos gyermekét nevelő szülő számára a hitelünket
nem a mindentudás fölényes pozíciójával nyerjük el az intézmény falain belül
sem. Teremtsünk minél több és minél közvetlenebb alkalmat a közös gondol-
kodásra, együttlétre. Keressük a lehetőségét annak, hogy a szülők ne legyenek
többé kiszolgáltatott szemtanúi csupán pedagógiai munkánknak, hanem való-
ságos, aktív résztvevői az iskola egész életének.

Őszintén reméljük,  hogy próbálkozásainkkal  egy keveset  mi  is teszünk
ennek érdekében!

Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Diákotthona (Budapest)

Családi életre nevelés*

KURTZ MÁRIA - DR. SZÉKELYNÉ KÁRPÁTI ILDIKÓ

Intézményünkben, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Diákotthonában
hangsúlyos szerepet kap a családi életre nevelés, felkészítés. Diákjaink többsé-
gükben az év nagy részében távol élnek családjuktól, nem tanúi, résztvevői a
napi gondoknak, örömöknek, így az mintaként legfeljebb hétvégeken, illetve
nyáron szolgálhat.

Ebből adódóan, s a diákok családi hátterét vizsgálva rendkívül nagy felelős-
ség hárul az iskolára, a pedagógusokra. Nagy számban fordul elő, hogy a szülők
nem képesek megbirkózni a gyermek fogyatékosságával,  a család felbomlik.
Egyik, esetleg mindkét szülő az alkoholhoz menekül ezért,  illetve a nehezen
megoldható napi problémák, pl. a munkanélküliség elől. Így családi életük nem
minden esetben alkalmas példa. A pedagógusoknak kell belülről fakadó, pozitív

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 24-én, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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