
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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mintát nyújtaniuk viselkedésükkel, életvitelükkel is, nemcsak szavakkal. Az
iskola és a diákotthon e témát szélesebb körben kell kidolgozza és tárgyalja,
mint bármely általános iskola tenné, illetve teszi.

Foglalkoznunk kell  először  is  a  megismerkedéssel.  Beszélgetéseink abból
indulnak ki — ezzel erősítve a családhoz való kapcsolatot, kötődést —, hogy
kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, ők hogyan ismerkedtek meg egymás-
sal. Ennek alapján lehetőség nyílik feltárni az ezzel kapcsolatos hagyományo-
kat, s azt, hogy mi tesz vonzóvá egy nőt, egy férfit.

Tapasztalataink  szerint  a  külső  jegyek  közül  a  fiúknál  vonzó  a  lányok
hosszú, selymes haja. Külső vonásokról tájékozódnak olyan felnőttektől, akik
véleményében megbíznak,  s  ez  tapasztalataink  szerint  nem kis  mértékben
befolyásolja is őket.

De elsők között szerepel mindkét nemnél a „jó illatú legyen” — s ezzel a
jólápoltság fontosságára hívják fel a gyermekek egymás figyelmét. Igen sokan
első helyre teszik a „kellemes hangja legyen” kritériumot.

A lelki tulajdonságok közül — legyen udvarias, megértő, kedves, segítő -
kész, figyelmes, jó modorú, kultúrált, jól informált — a fontosak. Míg a látó
gyermekek  tinédzser  korban  főként  a  külsőségek  alapján  választanak  párt,
vakoknál ez a belső tulajdonságok irányába tolódik el.

A kapcsolatteremtés lehetőségeit vizsgálva sajnos továbbra is a kiszolgálta-
tott helyzet és az, hogy szűk a megismerkedési kör a jellemzőek.

Míg a látó gyermek az iskolán kívül számtalan helyen teremthet kapcsola-
tokat  a  sport,  a  zene,  a  különböző  ifjúsági  rendezvények  keretében,  a  mi
diákjaink ezek egy részéből — erőfeszítéseink ellenére — ki vannak zárva. Az
otthoni környezetből kiszakadva a korábbi látó kapcsolatok is elsorvadnak.

Próbálkozásaink, hogy házon kívül biztosítsunk kapcsolatteremtési lehető-
séget, kevés és nem tartós sikert hoztak. Épp ezért feladataink közé tartoznak,
hogy a vak gyermeknek abban a közegben legyen lehetősége ismerkedésre, ahol
élete  zajlik,  ahol  biztosan  mozog,  ahol  ő,  mint  vendéglátó  mutathatja  meg
értékeit.

Így a házon belül zajló,  igen színvonalas gyermekprogramjainkat  tesszük
nyitottá. Gondolok itt arra, hogy a szomszéd iskolában is meghirdetve a prog-
ramjainkat  biztosítsunk  lehetőséget  a  látó  gyermekek  részvételére.  Eleinte
nyilván néhány érdeklődő lesz, de biztos vagyok abban, hogy hírét viszik, s
előbb-utóbb  sokan  fognak  eljönni,  akár  pl.  lány-  vagy  fiúnapra,  akár  egy
teaházra.

A kiszolgáltatott helyzeten, vagyis azon, hogy nem tanítványaink választa-
nak, hanem őket választják, nem nagyon lehet változtatni. Azzal azonban lehet
segíteni, hogy a klubjainkat széles körben meghirdetve látó gyermekeket is
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fogadunk, ahol az azonos érdeklődés kapcsolatteremtési lehetőséget nyújt, s
közben könnyebben tud a vak gyermek a neki szimpatikus fiatalhoz közeledni.

A  házastárs kiválasztására vonatkozó kérdésre a párválasztásban megjele-
nik a látó társ igénye, főleg a fiúknál. Oka úgy tűnik egyrészt az, hogy segíti,
megkönnyíti a beilleszkedést, másrészt a nő szerepe oly sokrétű, hogy azt egy
látó  feleség  — úgy  gondolják  — zökkenőmentesebben  tudja  megoldani.  A
lányok, ha remélnek is látó férjet, nem nagyon bíznak a megvalósíthatóságban.
Mindkét csoportnál nagy előnye van az aliglátó párnak a vakokkal szemben,
mert biztonságérzetet ad, nagyobb mozgásteret nyújt.

A felvilágosítás a kapcsolattartás mikéntjéről és a szexuális kapcsolatról ugyancsak
nagymértékben a pedagógusokra hárul. Az udvarlás jellege is eltér a látókétól. A látó
diáknál a vizualitásnak nagy szerepe van a kapcsolat kialakulásában — mimika, össze-
nézés stb. —, ez a vakok esetében teljesen kiesik. A látó fiataloknál a kézfogásnak az
érintés jellege domborodik ki az udvarlás során. Vak fiataloknál az, ha kézenfogva
sétálnak,  még  nem feltétlenül  kezdete  egy  diákszerelemnek,  hiszen  náluk  a  kéz  a
segítségnyújtás, a megismerés, a „látás” eszköze. Meghatározóbb jelentőségű számukra
a hangszín, a hangsúly, a hangrezgés, a stílus, a modor. Sokkal többet hallanak ki ezekből,
mint látó társaik, olyan jelentősége van ezeknek a tényezőknek számukra, mint pl. a
látóknak a mimikai jelek.

Az udvarlás során tudatosítani kell tanítványainkban, hogy látó kontroll nem lévén,
állandóan figyelniük kell arra, hol és hogyan udvarolnak. Sokszor elfelejtik, ha ők nem
is látnak, őket azért látják, s alkalmazkodniuk kell az általánosan elfogadott ízléshez.

A szexuális felvilágosítás a biológiai tények közlésén jóval túlmutat,  főként azért,
mert diákjaink jelentős része továbbra is intézeti keretek között él, gyakran nevelőihez
bizalmasabb viszony fűzi őket, mint családjukhoz a hosszantartó távollét, s esetleges
elhanyagoltságuk miatt.

Beszélnünk kell tehát a gyógyszer, mint fogamzásgátlás lehetőségeiről, veszélyeiről,
az AIDS veszélyéről, terjedési módjáról, a legsokoldalúbb védekezés eszközéről, mód-
járól.

Mindezek végén, stabil, a másik valamennyi apró jótulajdonságát és hibáját
is  figyelembe vevő párválasztás esetén  át  kell  gondoltatni  a  családalapítás
lehetőségét, teendőit.

Ezt segíthetik a lakáslátogatások, melyeket vak, illetve vak-aliglátó, vak-lá-
tó házaspároknál tehetünk. Itt lehetőség nyílik megnézni a berendezést, megis-
merni az életvitelüket megkönnyítő és szükséges eszközöket, felhívni figyel -
müket a rend következetes megtartásának nélkülözhetetlenségére. A beszélgetés
során nagyon sok ezzel kapcsolatos tapasztalatot szerezhetnek a fiatalok és a
pedagógus egyaránt.

Beszélni kell azonban arról is, hogyan lehet — önálló lakás hiányában —
együtt élni valamelyikük családjával, s ezzel kapcsolatban a konfliktuskezelés,
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kudarctűrés igen fontos téma. E tekintetben értelmezendő mit jelent a megalku-
vás és a kompromisszum.

Meg kell  ismerkedniük a szerelem átlényegülésével  szeretetté,  s  hogy a
házasság és a szeretet megóvásához mi kell. Tudatosítani kell, hogy a „szeretet
tett  és  cselekvés”,  elkötelezettség,  bölcsesség. Hogy a jó házasság két olyan
egymást szerető ember között jöhet létre, akik képesek az önálló életre, de saját
elhatározásukból élnek együtt. S itt hangsúlyozandó az önálló életvitel képes-
sége. Tehát mindkét nemű diák meg kell tanulja mindazt, ami ehhez szükséges.

Ismerniük kell a pénzkezelés csínját-bínját. Hogyan kell beosztani a meglé-
vő összeget. Ennek érdekében számba vesszük az állandó kiadásokat, figyelem-
mel kísérjük vásárlások során az árak alakulását, megmutatjuk azokat a helye-
ket, ahol olcsóbban lehet beszerezni a szükséges dolgokat. Beszélünk a váratlan
kiadásokról, a megtakarítási lehetőségekről. Mindezeket a családokból hozott
pozitív és negatív példák alapján.

Megismerkedünk a diákok családjában uralkodó munkamegosztási szoká-
sokkal, s az ő elképzeléseikkel.

Tisztában kell lenniük tanítványainknak a gyermekvállaláshoz szembeteg-
ségükkel,  az  esetleges  örökletes  tényezőkkel,  a  tanácskérés  lehetőségeivel.
Megismertetjük őket a csecsemő- és gyermekgondozás alapjaival.

Ezek  mellett  természetesen  egyszerű  szerelési  feladatokat,  sütés-főzést,
mosást, vasalást, varrást, betegápolást, diétás étrend kialakítását is tanítjuk, mi
is tanulva tőlük speciális, számunkra is új, könnyebben alkalmazható eljáráso-
kat.

A családi életre nevelés egyre sürgetőbb komplex feladatunk. Tanítványaink
egy része kikerülve az általános iskolából, önálló lakást bérel, ahol két-három
fiatal próbálja ki önmagát. Nagyon hiányzik a szélesebb körű felkészítés.

A jövő tanévben nyílik  lehetőségünk régi  elképzelésünk megvalósítására,
amennyiben ki tudunk alakítani egy független, önálló lakrészt  — szobát és
konyhát felszerelve —, ahol végzőseink, segítségünket igénybe véve megpró-
bálhatják  a  gyakorlatban  is  az  önálló  életvitelt,  annak  nagyobb  veszélyeit
kiküszöbölve.  Itt  hét  közben a  reggelijükről  és  vacsorájukról  önállóan  kell
gondoskodjanak, a hétvégi étkezésüket teljes egészében egyedül kell megvásá-
rolják, elkészítsék. Gazdálkodniuk kell adott időtartamra kapott pénzösszegből,
el kell lássák a háztartás különböző feladatait.

Reméljük,  ezzel  hozzájárulhatunk  ahhoz,  hogy felnőttként  — hátrányos
helyzetük mellett is — boldog, kiegyensúlyozott, teljes életet élhessenek.
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