
TAPASZTALATCSERE

Az általános iskolai oktatás 
néhány gyakorlati kérdése

Tapasztalati tény, hogy a bűncselekm ényt elkövetett szabadságvesztés-bün- 
tetésre ítéltek iskolázottsága, ismeretszintje lényegesen alatta m arad a társadalm i 
átlagnak. A fogvatartottak képzettségbeli, műveltségbeli hátrányát a büntetésvég
rehajtás igyekszik mérsékelni.

U gyanakkor a büntetésvégrehajtási nevelés célja nem csupán az elítéltek ér
telmi nevelése. A mi feladatunk a fogvatartottak erkölcsi, esztétikai, testi, sőt 
m unkára nevelése is. Természetesen a nevelésnek ez az öt területe nem választha
tó el egymástól, nem állítható fontossági sorrendbe. A nevelőhatás titka épp egy
ségükben rejlik, hiszen egységes maga a nevelési folyam at, de egységes a szemé
lyiség is, akire hat.

A továbbiakban a bv. intézeteken belül folyó szervezett oktatással, ezen be
lül az általános iskolai oktatással foglalkozunk. Több ezer azoknak a száma, akik 
nem végezték el az általános iskola nyolc osztályát. Az analfabéták pedig — 
évekre visszam enően — az elítéltek 3-4%-át teszik ki. H a a fogvatartottak nem 
végzik el a bv. intézetekben az általános iskolát, akkor szabadulásuk után nincs 
reális biztosítéka m unkavállalásuknak, visszailleszkedésüknek a társadalom ba.

N apjainkra egyértelm űen m egfogalm azódott, hogy a negyvenedik életévét 
be nem töltött elítélt szám ára kötelezővé, a negyvenedik életévét betöltött fogva- 
tarto tt részére viszont lehetővé kell tenni az általános iskola elvégzését. Az 1979. 
évi 11. számú törvényerejű rendelet 38-39. §-ának és a 8/1979. (VI. 30.) IM számú 
rendelet 32. §-ának előírásai szerint szervezik a fogvatartottak általános iskolai 
oktatását a bv. intézetekben.

A tanítás az oktatásról szóló 1985. évi 1. törvény végrehajtásáról intézkedő 
41/1985. (X. 5.) IM számú rendelet alapján folyik. A tanulm ányi m unka irányítá
sáról, a tanulm ányi felügyeletről a területileg illetékes tanácsok — művelődés- 
ügyi feladatokat ellátó — szakigazgatási szervei gondoskodnak. A büntetésvégre
hajtási intézetekben az oktatást a dolgozók iskolájának kihelyezett tagozata 
(évente kb. 130 általános iskolai pedagógus) végzi.

Az oktatás tárgyi feltételei általában megfelelőek. Az intézetek többségében 
a tanterm ek száma és berendezése kielégítő. M inden elítélt díjtalanul hozzájut a 
szükséges tankönyvekhez; taneszközökhöz. Az év végi vizsgákra való felkészülés
hez az előírt 5 nap tanulm ányi szabadságot m inden bv. intézet biztosítja.

A fogvatartottakat előképzettségük szerint az alábbi öt csoportba osztják be: 
alapism eret I., alapism eret II., V-VI. osztály, VII. osztály, VIII. osztály. A cso
portok e beosztásából is kitűnik, hogy az életkornak nincs jelentősége. Optimális 
esetben az azonos csoportba tartozók műveltsége, ismeretszintje közel megegye
zik. A 20. oldalon lévő táblázat az általános iskolába járók  létszámának alakulá
sát, illetve tanulm ányi eredm ényeik változását m utatja be az elmúlt tíz évben.

A vizsgára bocsátottak száma azért tér el jelentősen a beiskolázottak számá
tól, mert a tanév közben történő szabadulás, átm inősítés, esetleg más intézetbe
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Iskolai tanév
Beiskolázottak

száma
Vizsgára bocsátottak 

száma %-ban Bukott tanulók
száma %-ban

1976—1977 1726 1548 89,7 190 12.3
19.31977—1978 1926 2402 82,0 464

1978-1979 2611 2319 88,8 300 12,9

1979-1980 2725 2190 80,3 272 12,4
1980—1981 2372 1665 70,2 237 14,2
1981 — 1982 2415 1861 77,0 296 15,9
1982—1983 2674 2123 79,4 431 20,3
1983—1984 3070 2214 72,1 453 20,4
1984—1985 2625 1981 75,5 369 18,6
1985-1986 2877 2107 73,2 435 20,6

történő átszállítás következtében az érintett fogvatartottak nem tudnak 
levizsgázni.

A tanulók egy része sajnos kényszernek érzi az oktatást. Ezeket a fogvatar- 
tottakat szinte oda kell kényszeríteni az iskolapadba. Meggyőzésük, tanulásra 
serkentésük rendkívül sok energiát igényel. Az oktató-nevelő m unka során több
féle m ódon lehet az ilyen elítélteket tanulásra motiválni. így:

— a tanulás fontosságának felismertetésével,
— a cselekvési képesség kialakításával, az akarat fejlesztésével,
— egyéni célok kitűzésével, társadalm i célok m egláttatásával, valam int a 

kettő egybeesésének tudatosításával.
A fogvatartottak szeretnek szerepelni, egy-egy jól sikerült felelet növeli ön

becsülésüket. Mégis nehéz őket meggyőzni arról, hogy a tanulás, a m unka, az er
kölcsi norm ák betartása révén kiem elkedhetnek hátrányos helyzetükből. Nagy 
többségük a semmittevést, a könnyű, m unka nélküli boldogulást tartja értéknek. 
Biztató pozitív tény, hogy gyermekeik viszont valósággal ösztökélik őket leveleik
ben tanulm ányaik folytatására.

Az alkalm azott pedagógiai eljárások m indenütt a figyelem felkeltésére, éb
ren tartására, a megfigyelőképesség, az emlékezet fejlesztésére, a jelenségek kö
zötti összefüggések keresésére és m egállapítására, valam int a társadalm ilag he
lyes meggyőződés kialakítására irányulnak. A nevelők feladatuknak érzik a fog
vatartottak szellemi, érzelmi életének gazdagítását, a tanulók szakmai fejlődésé
nek megalapozását.

Nehezíti a helyzetet, hogy az enyhe fokú értelmi fogyatékosok számára nin
csen olyan iskolatípus, mint pl. a dolgozók kisegítő iskolája. Ezért jelenleg a bün
tetésvégrehajtási intézetekben sincs az értelmi fogyatékos elítéltek szám ára szer
vezetileg elfogadott kisegítő iskola. így az intézetekben egyéni elbírálás alapján 
együtt tanítják a dolgozók iskolája alapism ereti I —II. osztályokban az értelmi 
fogyatékosokat az ép analfabétákkal — azonos helyen, tananyaggal és m ódszer
rel. Csupán négy intézet képez kivételt, ahol kísérleti jelleggel korrekciós osztá
lyokat szerveztek.

Az alapism ereti I. osztályba beiskolázottak ez idő tájt három  kategóriába so
rolhatók:

— a minimális általános iskolai végzettséggel rendelkezők,
— a kisegítő iskolába beiskolázottak, de azt be nem fejezők,
— s végül az iskolai m últtal nem rendelkező analfabéták közé.
(Az első két csoport gyakorlatilag analfabéta. A harm adikban jelentős szá

mú értelmi fogyatékos lelhető fel.)
M egállapíthatjuk, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal, illetőleg 

fiatal felnőtt korú oktatása nem oldható meg az ép értelmű felnőttek számára ki
dolgozott módszerekkel, tanügyi dokum entum okkal. Ezt bizonyítja a büntetés
végrehajtási intézetek több évre visszatekintő gyakorlata. Az itt tanítók — több-
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A tánc — mint minden művészet — gyógyítja a lélek sebeit

nyire elszigetelten — keresik azokat a módszereket, amelyek segítségével ered
ményesebbé tehető az értelmi fogyatékosok tanítása.

M egkülönböztetett helyet tölt be a büntetésvégrehajtási nevelésben az anal
fabéták tanítása. Míg az analfabétizm us országos viszonylatban szétszóródva lel
hető fel, addig a bv. intézetekben kifejezetten koncentrálódik. Egyszerre több 
alapism ereti tanulócsoport oktatása folyik intézeteinkben párhuzam osan. Legin
kább a m agyar nyelv és irodalom , valam int a szám tan-m értan tanulm ányi ered
mények m ozognak alacsony szinten, itt a legm agasabb a bukások száma.

Az analfabéta oktatásra beiskolázottak létszám ának és tanulm ányi eredm é
nyének változását jól tükrözi az alábbi táblázat:
Szem betűnően magas 
a bukások száma, a 
vizsgára bocsátottak 
egyharm ada osztályis
métlésre kényszerül.
A tanulásra szánt időt
— intézményes kere
tek között — biztosít
ják  az iskolába járók 
nak, így a felkészülési 
idő hiánya nem lehet 
az oka a rengeteg 
elégtelen eredm énynek. A pozitív hozzáállás, a tanulás fontosságának belátása 
hiányzik. A nagyon hosszú időre, illetve az egy-másfél évre ítélt fogvatartottak 
azok, akik igencsak passzívak az iskolai oktatással szemben. Őket kell esetenként 
távolm aradásuk m iatt fegyelmileg felelősségre vonni.

Az egységes tudásszint elérése a felső tagozatban sem könnyű feladat, mivel 
a tanulók nagy része 15-20 éve abbahagyta tanulm ányait. Olvasási készségük ala
csony színvonala komoly akadálya az egyéni tanulásnak. A tanárok inkább csak 
arra tudnak  építeni, amit az órán az elítéltekbe „sulykolnak” . Sokan pedig min
dent megtesznek, hogy a fogvatartottakat egyéni tanulásra serkentsék. Több inté
zetben egyéni tanulást segítő eszközöket készítettek a tanulók számára. Sajnos 
ezek az erőfeszítések nem járnak  nagy eredm énnyel, mert az elítéltek többsége 
nem él az eszközök kikölcsönzésének lehetőségével.

Vizsgált
tanév

Felvett
tanulók
száma

Eredménye
sen

vizsgázók
száma

Bukott
tanulók
száma

Tanulmányi
átlag

1982-1983 526 277 140 2,5

1983-1984 469 221 129 2,4

1984-1985 422 220 106 2,6

1985-1986 525 223 145 2,5
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Általános iskolai oktatás Pálhalmán

A fent leírtakból eredően az elítéltek számára magasak a tantervi követelmé
nyek. Jó és jeles eredm ény csak elvétve akad. Az elvárásokat többnyire elégséges 
vagy közepes szinten tudják teljesíteni. Legnehezebben tanítható és tanulható 
tárgy a kémia, de a biológia ellenőrző feladatlapokat is használhatatlannak tart
ják  e körben a pedagógusok.

A fogalom átalakítás és -alkalmazás módszerei közül a minél sokoldalúbb 
magyarázat, szemléltetés nyújt a legtöbbet. Először megértik a fogalm akat, aztán 
kollektiven gyakorolják, majd a feladatlapok (egyéni, páros vagy kiscsoportos) 
megoldásával rögzítik, végül pedig ellenőrzik a tanultakat.

A differenciált foglalkozások megszervezésének az a fő akadálya, hogy a né
ma olvasás és az egyéni feladatlapok kitöltése során nem ellenőrizhető folyam a
tosan a tanulók aktivitása. A tanárok ezért a jobb  tanulók számára külön felada
tokat készítenek. M inden feladat m egoldásánál alternatív követelményeket ter
veznek tehát. Előbb meghatározzák az osztály összetételének megfelelő standard
szintet, majd ennek alapján vezetik a feladatok megoldását. E m ódszernek az a 
gyengéje, hogy nem ad általánosítható param étereket, m inden évfolyamnál újra 
és újra meg kell alkotni azokat.

Az oktató-nevelő m unka sajátos problém ája a büntetésvégrahajtás intézetei
ben az is, hogy cigány származású az alapism ereti évfolyam okra beiskolázottak 
kb. 98 %-a. (Egyébiránt számuk a felső tagozatban is meghatározó, pl. az egyik 
megvizsgált 8. osztály 36 tanulójából 28 cigány származású.) Az oktatóm unka jel
legét ez alapvetően megszabja.

Mi jellemzi őket?
— alacsony szintű képi gondolkodás,
— önkontroll nélküli érzelmi telítettség,
— erőszakosságban m egnyilvánuló kisebbrendűségi komplexus,
— a társadalm i értékrend elutasítása a csoportérdek jelszavával.
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— a szellemi ku ltú ra értékeinek lenézése,
— halm ozottan  hátrányos helyzet,
(nehéz családi körülm ények, 8-10 gyerm ek, rossz lakásviszonyok, egy kereső 

sok e ltarto tt stb.)
T öbbségük teh át szociokulturálisan  e lm arado tt helyzetű, m agyar szókinccsel 

alig rendelkező személy. A m agyar nyelv ism eretében m utatkozó fogyatékossá
gok, a szociális és ku lturális  helyzetből ad ó d ó  hátrányok  tovább  tetézik azt a le
m aradást, am ely a későn kezdett tanu lásnak  eleve következm énye. Ezekből kell 
levezetni a velük való bánásm ód  m etodikai rendszerét:

— a lassú, kis lépésekben tö rténő  haladást, az á llandó  szó- és fogalom m a
gyarázatot,

— az élm ényvilágukkal ö sszehason lítha tó  tém aválasztásokat,
— a cigányság tö rténe tének , helyzetének m egértését,
— olyan példaképek  keresését, akik anélkül em elkedtek ki, hogy m egtagad

ták  volna cigány m ivoltukat.
F olytatva a sort nagyon fontos, hogy:
— az álta lános tananyagon  tú lm enően többféle  művészeti ággal is m egis

m erkedjenek,
— a velük való foglalkozás során  rendszeresen hangsúlyozzuk (term észete

sen m egfelelő pedagógiai tap in ta tta l), hogy tá rsad alm u n k b an  nem  a c ig á n y -  
nem  cigány lét je len t p roblém át, hanem  az, hogy becsületes vagy becstelen, szor
galm as vagy lusta, prim itív  vagy m űvelt-e valaki,

— k ialaku latlan  közösségi érték rend jük  m iatt a csoportd inam ika gondos 
fe lhasználásával úgy m odelláljuk  szám ukra az em beri v iszonylatokat, hogy isko
lai életük egy valóságos (nem  zártin tézeti!) é letrend  m intája legyen.

Az alacsony előképzettségű tanu ló cso p o rto k n á l gyakran csak az írás-olva- 
sás-szám olás a lap ja it sikerül e lsa já títta tn i, a logikus gondo lkodás képességét, a 
helyesírási-fogalm azási, valam int a m atem atikai készség k ialak ítását — sajnos 
nem . Az egyéni be nem  állítódáson  túl a m ár em lített feltételbeli hiányosságok 
m iatt sem lehet építeni a tan u ló k  önálló  m unkájára. C sak közvetlen tanári irányí
tás m ellett lehet m egbízható  m ódon elm élyíteni az oktatás során  felszínre került 
új ism ereteket.

R endkívül szívós, k itartó , nagy-nagy türelm et igénylő m unka árán  lehet szo
cializálni ezeket az alacsonyan  képzett fogvatarto ttakat. N ehéz elérni, hogy fe
gyelm ezetten, tisz te le ttudóan  viselkedjenek, hogy értékrendjük  m egközelítse az 
átlag  m agyar állam po lgár értékrendjét.

L átnunk kell, hogy a to tális intézm ény jellegéből adódó  b izalm atlanság  fel
o ldása , a term ékeny in terakció  (kölcsönös viszony, kölcsönös ráhatás) k ialak ítá
sa, a pedagógus, a nevelő (vagy az elítélttel foglalkozó egyéb szakem ber) szem é
lyes tu lajdonságain , képzettségén, ráterm ettségén, őszinteségén is m úlik. Hosz- 
szabb távon  term észetesen az elítéltnek sem érdeke az elzárkózás, noha irreális 
azt h inni, hogy m inden fogvatarto ttban  k ia lak ítható  az együttm űködési készség.

Az érzelm i belá tta tás jelen tőségét bizonyítja, hogy pl. az 1982— 1983-as tan 
évben 38 olyan fogvatarto tt ült be önkén t az isko lapadba , aki m ár betö ltö tte  a 40. 
életévét, teh á t m ár nem  volt szám ára kötelező a tanulás. Az elm últ tanévben 
66-ra em elkedett az ilyen vállalkozó szellem űek szám a. Segítségükkel a többi el
ítélt is m eggyőzhető arról, hogy a szabadu lás u tán i visszailleszkedést nagyban 
m egkönnyíti, a további bo ldogu lást sokban  elősegíti a szabadságvesztés ideje 
a la tt elvégzett á lta lános iskola, vagy annak  legalább néhány osztálya.

Ezzel v isszaérkeztünk a büntetésvégrehajtási nevelés célkitűzéséhez, rem él
ve, hogy hozzájáru ltunk  az ok ta tásban  rejlő pedagógiai lehetőségek feltárásához.

Ruzsonyi Péter—Dóra Béla
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