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Az egykori „foglalkoztató iskolákban”, ma az értelmileg akadályozottak is-
kolájában régi hagyománya van a munkára nevelésnek. A hasznos tevékenység
az itt tanulók számára a társadalmi beilleszkedés biztosításának gyakorlatilag
legfontosabb eszköze volt és az mind a mai napig.

A nemzeti alaptanterv adaptációiban az életvitel és gondozási ismeretekben
az intézmény alapfokú iskolai oktatási szakaszában is jelentős, bár többek sze-
rint a szükségesnél alacsonyabb óraszámban történik meg a foglalkoztatás, a
munkavégzésre történő előzetes felkészítés. Az alapfokú oktatás tíz évfolyam-
ra történő kibővítése idején nagy lelkesedéssel szerveződtek az értelmileg aka-
dályozottak iskoláiban is ezek az osztályfokok. Az intézmények egyedi sajá-
tosságait figyelembe véve a már működő munkára felkészítő tagozatok elé,
vagy azok helyett jöttek létre a 9., 10. évfolyamos osztályok.

Már a munkára felkészítő tagozatok működésének sem volt egyértelmű a
jogi és tematikus szabályozása. Az ezt működtető iskolák amellett, hogy szük-
ségesnek érezték az alapfokú ismereteket több-kevesebb sikerrel elsajátító nö-
vendékek számára az átmenet biztosítását a felnőtt életbe, mind a nyújtandó
óraszámban, mind az ott végzendő tevékenységek tartalmában gyakran voltak
bizonytalanok.

Némileg könnyebb helyzetben voltak azok az intézmények, ahol megmarad-
tak a kezdeti időszakok mezőgazdasági területei, eszközei, állatgondozó tele-
pei. Itt főként mezőgazdasági jellegű tevékenységgel, elsősorban saját ellátást
javító termeléssel jól foglalkoztathatók voltak növendékeink. Mivel a felnőt-
tek szociális intézményeinek többsége is hasonló sajátosságokkal rendelkezik,
és a rehabilitációs szakosított otthonok is hasonló tevékenységekkel kötötték le
gondozottaikat, jó előkészület volt a munkára felkészítő tagozat erre a feladatra.

* A MAGYE XXIX.  Országos  Szakmai  Konferenciáján  az  Értelmileg  akadályozottak
pedagógiája szakosztály ülésen (Esztergom, 2001. június 22-én) elhangzott előadás
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Másutt egyszerűbb kézműves tevékenységekkel, mint szövés vagy kosárfo-
nás, illetve célszervezetek számára végzett bedolgozói munkával töltötték ki a
munkára felkészítő tagozat időkeretét.

A tanulásban akadályozottak iskoláiban erősödött meg az elmúlt évtized ele-
jén a szakképzés egyik jellegzetes, a fogyatékosok számára szervezett formája,
a speciális szakiskola. Az akkori rendszer egyszerűbb betanított munkára ké-
szített fel, de jogszabályi lehetőséget biztosított a családi életre való felkészü-
lésre is. A szakképzés szigorúbb szabályozása következtében kezdetben né-
hány, az utóbbi időben már több mint 30 szakmában tanulhattak ezek a fiatalok
és többnyire teljes értékű szakmai vizsgát is tehettek, ha arra alkalmasak vol-
tak. A tanítható szakmák úgy kerültek kiválasztásra, hogy kevés elméleti isme-
retet igényeljenek, ezért többnyire sikeres vizsgát tettek az itt tanulók. Ennek a
rendszernek a kiépítése során vált egyértelművé, hogy nem a követelmények
manipulálása, hanem a megfelelő tevékenység kiválasztása vezethet a legitim
képzési rendszer kiépítéséhez.

A közoktatási törvény módosítása során az értelmileg akadályozottak mun-
kára felkészítő tagozata is speciális  szakiskolává, annak egy változatává,  a
készségfejlesztő speciális szakiskolává alakult át.

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közoktatá-
si törvény) 27. §-a részletes szabályozást nyújt intézményünk szervezeti rend-
jéről. A paragrafus (9) bekezdése teszi egyértelművé, hogy iskolánk a szakis-
kolák gyűjtőfogalmi körébe tartozik.  A pont úgy szól: „A testi,  érzékszervi,
enyhe és középsúlyos értelmi és más fogyatékos tanulók iskolai nevelése, okta-
tása céljából a szakiskola speciális szakiskolaként, vagy készségfejlesztő spe-
ciális szakiskolaként működhet”.

Ebből a bekezdésből arra kell következtetnünk, hogy iskolánkra, a paragra-
fusban külön szabályozott kivételekben rögzített eltérésekkel, az egész 27. §.
vonatkozik. Ennek alapján a mi iskolánknak is kilencedik, tizedik évfolyam-
ból, és a legalább két szakképzési évfolyamból kell állnia, a (12) bekezdésben
foglalt, csak ránk vonatkozó kivétellel: Az értelmi fogyatékos tanulók képessé-
gét fejlesztő szakiskola előkészítő szakiskolaként is működhet, aminek csak 9.
és 10. évfolyama van. Ez a bekezdés erősít meg abban, hogy a speciális szakis-
kolának és a készségfejlesztő szakiskolának is lehet szakképző évfolyama, hi-
szen az előkészítő szakiskola felkészíthet többek között a készségfejlesztő spe-
ciális szakiskola szakképző évfolyamán történő továbbtanulásra.

Az előkészítő szakiskolaként működő készségfejlesztő speciális szakiskola
működési szabályozásával nincs is különösebb probléma. A 37/2000. OM ren-
delettel  módosított  23/1997.  (VI.  4.)  MKM rendelet,  közismertebb  nevén a
„Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveiről szóló miniszteri
rendelet” kerettantervi szintig lebontva tartalmazza az itt tanítandó ismeret -
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anyagot. A szabályozás szerkezetileg és formailag is jónak mondható, bár szű-
kös óratervi kerete következtében csak nagyon kevés óraszámot tud biztosítani
a valódi pályaorientációra. Ugyanakkor minden elfogadott gyógypedagógiai
elvet követve épít a kerettanterv előző szakaszára, és figyelembe veszi növen-
dékeink minden lehetséges sajátosságát az érintett körben és életkorban.

A gond a 10. évfolyam után jelentkezik. Itt egyre ellentmondóbbá válik a
szabályozás. A törvényi hivatkozás szakképző évfolyamról beszél, amit általá-
ban a szakképzési törvény szabályoz. Ám ebben a törvényben hiába is keres-
nénk bármilyen szabályozást a mi készségfejlesztő speciális szakiskolánk 11-
12. évfolyamára.

A Közoktatási törvény 27. § (11) bekezdése még egy fontos kedvezményt
tartalmaz: a készségfejlesztő speciális szakiskola is jogosult minden, a szak-
képzés számára biztosított lehetőség és kedvezmény igénybevételére (például
szakképzési támogatásra, szakképzési pályázatban való részvételre), ha leg-
alább heti 15 órában „a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint” gya-
korlati képzésben vesznek részt a tanulók.

Ez a szabályozatlanság, illetve a pontatlan szabályozottság második neural-
gikus pontja, hiszen ennek megfelelni mindaddig, amíg a képzésünkre állami-
lag jóváhagyott tematika nem készül, illetve addig, amíg a képzési jegyzékbe
védett szakmaként nem kerülnek be azok a szakmák, szakterületek, amiknek
oktatásával foglalkozunk, ennek a feltételnek lehetetlen megfelelni.

Az utolsó időkig nem volt fellelhető államilag engedélyezett szakképzési te-
matika erre a területre. Pályaorientációs blokkok és néhány egyedi engedély-
számmal nem jegyzett, a kerettanterv megjelenése előtti, de jónak mondható
anyag a Fogyatékosok Esélyegyenlősége Közalapítvány internetes honlapjáról
már letölthető volt, de kimondottan szakképzési tematika megjelölést ezek sem
viseltek. Örömmel újságolhatom, hogy az általam vezetett Rumi Általános Is-
kola Gyermek- és Diákotthon szakmai kollektívája két területre is kidolgozott
az adott értelmileg akadályozott körre alkalmazható tematikákat. Ez még nem
lenne nagy újság, hiszen tudom, hogy ezt mások is megtették, de a mi temati-
kánkat az Oktatási Minisztériumtól olyan záradékkal kaptuk vissza, hogy „A
szakképzési tematikát 24112/2001. számon jóváhagyom”. Rajta pecsét és  dr.
Fedor Mihály úr sajátkezű aláírása.

Tudom, hogy mások is próbálkoztak hasonló munkával. Javaslom, ha nem
kapták meg, vagy más módon kapták meg az engedélyt az alkalmazásra, úgy
próbálkozzanak ismét. Mind a Nemzeti Szakképzési Intézettől, mind pedig az
Oktatási Minisztériumtól egyre több bíztatást kapunk.

Ennek a pozitív hozzáállásnak az előzményeiről is tájékoztatni szeretném a
jelenlévőket.
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2001. április 10-12. között, Kőszegen tanácskozott a Speciális Szakiskolák
Országos  Egyesülete,  amely  szervezetnek  több  készségfejlesztő  speciális
szakiskola is tagja. Fenesi Ferencné vezetésével szekciónk állásfoglalást nyúj-
tott be az illetékes minisztériumhoz, illetve az érintett főhatóságokhoz.

Állásfoglalásunkban felvázoltuk a  problémát és  hivatkoztunk a Gyer-
meki Jogokról szóló Európai Charta, valamint az 1998-as Esélyegyen-
lőségi törvény által meghatározott alapelvekre, és kértük, hogy az értel-
mileg akadályozottak számára is biztosítsák az oktatási és szakképzési
rendszer egészében a képesség és szükségletek szerinti fejleszthetőség
és ismeretszerzés jogát. Vázoltuk a jelenlegi helyzetet és pontokba fo-
galmaztuk a teendőket.

Kértük, hogy rendezzék a törvényi szabályozás hiányosságait. Javasoltuk el-
fogadott  tematikák  elkészítését  és  az  NSZI  által  való  publikálását.  Kértük,
hogy az arra alkalmas értelmileg akadályozottak számára segítsék a legalább
másodlagos szintű (támogatott) munkaerő-piacra való bejutást, a más módon
csökkent munkaképességűekhez hasonló eséllyel. Javasoltuk, hogy a képzési
jegyzékbe védett szakmaként a terv szerinti testi és érzékszervi fogyatékosok
szakmái mellé kerüljenek be az általunk javasolt szakmák az értelmi fogyaté-
kosok súlyosabban sérült populációja számára. Ilyen szakmaként javasoltuk a
nád- és kosárfonót, a rongyszőnyegszövőt, a papíráru-feldolgozót, a díszáru-
készítőt  és  az értelmileg  akadályozottak  számára  átdolgozott  kerti  munkás
szakmát. Javasoltuk, hogy a szakmák elsajátítását ugyan kérjék számon növen-
dékeinken, de ez a számonkérés csak a termék segédeszközök felhasználásával
és segítséggel történő elkészítésének képességére vonatkozzon, hiszen a piacon
a vásárló nem kéri számon az árustól a gyékény tulajdonságait, de örömmel
fizet egy szépen elkészített kosárért, és nem csökken a kosár értéke attól, hogy
nem ép értelmű ember alkotta. Végezetül javasoltuk, hogy amelyik iskola azt
célszerűnek tartja,  a  11-12.  évfolyamban is  folytathassa  tovább,  különösebb
szakképzés nélkül, az általános felkészítést, készségfejlesztést.

Állásfoglalásunk váratlanul pozitív visszhangra talált az érintett főható-
ságok körében, és elnökünk, Rába István kőszegi igazgató kolléga már
több sikeres egyeztetést folytatott az érintett főhatóságok képviselőivel.
Azóta több területen kértek tőlünk javaslatokat, kérdezték meg vélemé-
nyünket.

Az európai jogharmonizáció szakképzési téren minket is érintő egyeztetésé-
ben is kikérték véleményünket, például az „egész életen át való folyamatos ta-
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