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Értelmileg akadályozottak iskolájában
végzett fiatalok felmérése*

SZABÓ MÁRIA

Az intézmény adatai szerint a budapesti Csalogány utcai iskolában 1989-1999
között  123 fiatal  fejezte be tanulmányait.  Közülük 51 személy un. felnőtt
otthonokban él, s családjába került vissza 72 fő. A családban élő volt növen-
dékeink közül 41 fő esetében tudtunk kérdőíveinkre választ kapni.

A kérdéssor összeállításánál az iskolai tananyag azon területeit vettük sorba,
melyek – a gyógypedagógus feltételezése szerint – a fiatalok mindennapjaihoz
szükséges tudást tükrözik.

Célunk volt – egyfelől – annak feltérképezése, hogy a közel száz fiatal, aki
iskolánkban az elmúlt évtizedben végzett,  az itt szerzett tudást felnőttként
gyakorolja-e, és milyen mértékben?

Másfelől: a párhuzamos elemzés arra szolgált, hogy összehasonlíthassuk: a
közel száz értelmileg akadályozott fiatal esetében az iskolában megszerzett tu-
dás felnőttkori gyakorlása másképp alakul-e az intézményi mindennapokban,
mint a családi életben.

A kérdéskörök kiterjedtek mind un. elméleti ismeretekre (pl. személyi ada-
tok),  mind un.  praktikus tudásokra (lakókörnyezet  rendben tartása,  pénzzel
való bánás, stb.) Az iskolai tanulási anyagból a válogatás szempontja elsősor-
ban a mindennapi élet, s az emberek közötti, elsősorban a szűkebb társas kör-
nyezetben való eligazodás volt. A 62 kérdés nem az egyes tevékenységek ne-
hézségi sorrendje szerint épült fel. Célja az „egyszerű hétköznapi, normális,
átlagos élet” jellemzőinek számbavétele volt, s egyben feltételezése annak,
hogy mind  az  intézményi,  mind  a  családi  életben  előforduló  helyzetekre
kapunk választ.

* A MAGYE XXX. Országos Szakmai Konferenciáján (Vác, 2002. június 21-én) elhangzott 
előadás.
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Az intézményekben élő fiatalok eredményei

Sorba véve az egyes válaszokat, megállapítható, hogy a fiatalok nagy része –
önállóan,  illetve  segítséggel,  de  képes  az  időjárásnak megfelelő  öltözetet
kiválasztani. Ugyancsak a ruhadarabok kezelésében is csak néhány esetben
(3-6 fő az 51-ből) kaptunk nemleges választ. Hasonlóképpen a testi tisztaság
kérdésével kapcsolatban is kevés volt a nemleges válasz. Ezen a területen a
hajmosás, körömvágás jórészt csak segítséggel sikerül.  Feltűnt, hogy a 32
férfi közül mindössze hatan borotválkoznak önállóan (viszont mindössze hét
fiatalember nem tud egyáltalán borotválkozni). Hasonlóképpen figyelemre-
méltó, hogy az 51 fiatalnak alig egyharmada mossa önállóan fehérneműjét,
tisztítja segítség nélkül saját cipőjét. Az önkiszolgálás többi területén a leg-
nagyobb fokú önállóság a villa-kanál használatban mutatkozott, hasonlóképp
az  étel  saját  tányérba  (pohárba)  adagolásában.  A konyhai  munkák  terén
ugyancsak  kevés  az  önállóságra  utaló  válasz,  valamivel  több  a  szűkebb
lakókörnyezet rendben tartásában az önálló tevékenykedés (ld. ágybevetés,
ágyneműcsere, portörlés, stb.). Porszívógépet segítség nélkül, több mint a fele
a fiataloknak nem kezel.

Az önkiszolgálási teendők mellett a kérdések másik köre a társas kapcsolat,
illetve  a  kommunikáció  gyakorlatára  utalt.  Megállapíthattuk,  hogy  az
emberekkel való viselkedésben nagyfokú az önállóság (pl. „Elfogadott mó-
don „üdvözöl,  kér,  köszön,  megköszön,  búcsúzik két  fő  kivételével  vala-
mennyi felnőtt fiatal). Társas kapcsolatra, barátkozásra is a fiatalok túlnyomó
része  talál  alkalmat  az  intézményi  életben,  melynek  során  érzéseiket,
mondanivalójukat – ha 17-en segítséggel is – szóbelileg érthetően fejezik ki.
Mindössze egyetlen fiatal nem kísérel meg – a számadatok szerint – barátkoz-
ni  más  emberekkel.  A másik  nembeliekkel  való  kapcsolatteremtésben  az
önállóság a fiatalok felére terjed ki, míg szinte ugyanennyien nem érdeklőd-
nek a másik nembeliek iránt. Figyelemreméltó, hogy 11 tartós párkapcsolat is
van (a hét intézményben összesen). A helytelen viselkedés jeleit  is konkrét
helyzetekben önállóan ismeri fel a fiatalok közel kétharmada, illetve törekszik
az  intézményi  élet  szabályainak  betartására.  Eme  –  a  nevelők  részéről
kiemelten fontosnak tartott kérdésben mindössze 10 főről kaptunk nemleges
választ az intézményekben élő 51 fiatal közül.

Részben  a  szociális  viselkedéssel  is  kapcsolatos  a  harmadik  kérdéskör,
melyről adatokat kértünk. Ide tartozik a „vásárlás-ügyintézés” is, melyet az
51-ből 26 fiatal nem végez.

Ez a terület kapcsolódik olyan ismeretekkel, képességekkel is mint az olva-
sás,  a  pénzismeret,  a  térbeli  orientációs  képességek.  Ami  az  időbeli
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tájékozottságot illeti, a fiatalok kétharmada ismeri a hét napjait, 22-en az órán
is felismerik az időt. Az olvasás-írás területén is hasonló adatokat találunk.

Az 51 fiatalból 21 fő nem tud szótagolva sem szavakat elolvasni, 27 fő nem
tudja  olvashatóan,  önállóan  leírni  a  saját  nevét,  illetve  rövid  lakcímét.  A
mindennapi életben előforduló fontosabb szavakat csak a fiatalok fele olvassa
el segítség nélkül.

Összefoglalva:

az intézetekben élő fiatalok eredményeit,  a legbiztosabb tudások:  a kanál-,
villa- és zsebkendő használat, a folyadék pohárba töltése és az elfogadott mó-
don való üdvözlés.

A kérdezett területek közül itt a legnagyobb fokú az önállóság. A tisztasági
viselkedés egyéb területein (pl. fürdés, fogmosás, WC használat), illetve az
önkiszolgálás egyéb műveleteiben (pl. mosás, ágyazás, stb.) már jóval többen
szorulnak segítségre. Hajat mosni, körmöt vágni, önállóan csak a fiatalok egy-
negyede képes. A konyhai munkákban hasonlóképpen segítségre szorulnak
olyan  tevékenységekben  is,  mint  pl.  zöldségtisztítás,  edények  előkészítése
mosogatásra. Vasalásban szinte egyikük sem gyakorolja magát (összesen 4 fő
az 51 személy közül).

Porszívógépet  ugyancsak  segítséggel  kezelhetnek.  A kommunikáció  lát-
hatólag nagyfokú önállóságot mutat. Négy – öt személyről állítják mindössze
a nevelők, hogy „nem kommunikál”.

Az  értelmileg  akadályozott  személyek  számára  nehezen  megszerezhető
készségek felmérésünk szerint is nagymértékben hiányosak, így az olvasás,
írás, pénzismeret, számlálás.

Ebből következően az intézményen kívüli önálló vásárlók, ügyintézők szá-
ma is kevés. A társkapcsolat, barátkozás spontán, önállóan alakul. Ezen a te-
rületen elenyésző azon fiatalok száma, kik nevelőik véleménye szerint „nem
barátkoznak”.

A családban élő fiatalok eredményei

A családi környezetben felnőtt korát élő személyek közül is a villa és kanál
használatában  önálló  valamennyi  fiatal.  Folyadékot  edénybe  tölteni,  elfo-
gadott  módon másik  személyt  üdvözölni,  valamint  a  zsebkendőjét  adekvát
módon használni közel ennyien tudnak (37 fő), az öltözködés és tisztálkodás
területén azonban egyharmaduk segítséget igényel. A 41 fiatal közül 26 nem
mossa  önállóan  saját  fehérneműjét  és  csak  13  személy  tisztítja  önállóan
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cipőjét.  A konyhákban az étkezést  előkészítő  munkákban a  családtagok az
értelmileg akadályozott felnőtt gyermeküket nem tartják elég önállónak. Így
pl.  a  zöldségtisztításban 12 fiatalról  kaptunk egyértelműen pozitív vissza-
jelzést.

Egyszerű reggelit vagy szendvicset önállóan 17 fiatal készít. Ami a kör-
nyezeti tájékozottságot illeti, a fiatalok egyik része elmegy önállóan a közeli
élelmiszerboltba, ugyanígy ellátogat a szomszédba is, míg szinte ugyanennyi-
en ebben segítségre szorulnak, illetve nem teszik meg. Az utcai közlekedési
szabályokat a fiatalok egyharmada önállóan tudja betartani. A felelősségtudat
mint a felnőttség elsődleges jellemzője a szabályok betartására törekvésben
nyilvánul  meg.  Ennek önállósági  szintje  25 fiatal  esetében megfelelő.  Az
olyan emberek között általánosan értékelt tulajdonságokhoz, mint pl. a pon-
tosság 21 fiatal önállóan igazodik.

A megkérdezett  családok jelzései  szerint  a  fiatalok a  napi  bevásárlásban
önállótlanok. Ezek az eredmények összevethetők a fiatalok pénzismeretével,
mely a jelzések szerint ugyancsak korlátozott. Ellenőrzött pénzmennyiséggel
sem tud vásárolni a megkérdezett 41 főből 30, húszas számkörben összeadni,
kivonni önállóan mindösszesen 9 személy tud.

Személyi adatait a fiatalok nagyobbik hányada önállóan elmondja: nevét,
címét, legközelebbi hozzátartozója nevét, sőt állampolgárságát is tudja.

Az  olvasás  és  írás  készség  eredményei  nagyon  szűkösek.  Saját  adatait
mindössze 9 fiatal tudja olvashatóan leírni – itt elsősorban a lakcím önálló
leírása jelent nehézséget. Nevét olvashatóan 19 személy írja le önállóan. Sza-
vakat segítség nélkül nem tud elolvasni 26 fiatal.

A szóbeli  kommunikáció sikeresebb önállóan is.  Érzéseit,  mondavalóját
közli,  élményeiről,  eseményekről saját szavaival 27 fő számol be segítség
nélkül.

Örvendetesen sok fiatal igényli a közös együttlétet a társakkal. Így arra a
kérdésre, hogy kezdeményező-e az adott személy pl. társasjátékokban – 25
családtól kaptunk pozitív választ. Az idegenekkel kapcsolatos viselkedésben
a  41  fiatalból  31  esetben  nyilatkoztak  úgy a  családok,  hogy gyermekük
„önálló a kommunikációban”. A másik nembeliekkel a fiúk egyharmada önál-
lóan keresi a kapcsolatot. A 41 személy közül 24 fiatalnak nincs kapcsolata a
másik nembeliekkel (közülük 9 leánynak).

Összefoglalva:

a családokban élő fiatalok eredményeit, ennél a csoportnál a legbiztosabb tu-
dás ugyancsak a kanál,  villa és zsebkendő használat,  valamint  a folyadék
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pohárba  töltése,  illetve  az  emberek  elfogadott  módon  való  üdvözlése.
Hasonlóképpen a „megpróbál barátkozni önállóan” is jellemző szinte vala-
mennyi családban élő fiatalra. Esetükben is az önkiszolgálás egyéb teendői
már  a  „kevésbé  önálló”  kategóriába  kerültek.  A lakókörnyezet  rendben
tartásában viszont magas a száma az önálló fiataloknak (mint pl. porszívógép
használat, portörlés a lakásban, felmosások, stb.).

A bevásárlásban, ügyintézésben nagyon sok fiatalt  tartanak a családtagok
önállótlannak (pl. levél feladása a postán, üzenet vivése a szomszédba, stb.).
A környezeti tájékozódásban is hasonlóan sok fiatalról állítják a szülők, hogy
„teljesen  önállótlan”  (pl.  ismert  útvonalon  tömegközlekedési  eszköz  hasz-
nálata).

Az olvasás, írás, pénzismeret területén hasonlók az eredmények: ugyancsak
kevesen önállóak az absztrakt ismeretekben (pl. 20-as számkörben összeadni
és kivonni nem tud önállóan 25 fiatal, liternyi folyadékot, méternyi hosszú-
ságot mérni 32 személy nem képes – a családok szerint, a 41 megkérdezett
közül).

Egybevetve:

az intézményekben, illetve a családokban élő fiatalok tudását, a következő jel-
legzetességek állapíthatók meg:
– Mindössze négy-öt olyan tevékenység van, melyben mind a családban élők,

mind az intézményben élők közül valamennyi személy önálló.
– A legtöbb önállóságot az önkiszolgálás területéről jelzik a megkérdezettek.
– A testi teendők ellátása mellett, az elemi szintű kommunikációban kezde-

ményező a fiatalok legnagyobb része.
– A segítségre szorultság az elvont ismeretek alkalmazásában, gyakorlásában

a legnagyobb.
– Az időbeli tájékozódásban az önállóság az elemi szintű kommunikáció mö-

gött következik közvetlenül a felmért tudások gyakoriságában, a személyi
adatok szóbeli ismerete mellett.

Munkalehetőség és pénzkereset

Az intézmények nevelői az 51 fiatal közül 35-ről jelezték, hogy dolgozik. A
részletesebb rákérdezésnél kiderült, hogy munka alatt az otthonok vezetősége
azt a tevékenységet érti, melyért az adott személy „pénzbeli juttatást, effektív
munkabért” kap. (Megkülönböztetve a nyugdíj juttatástól, a családi pótléktól,
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szociális támogatásoktól, stb.) A 16 fiatal ugyancsak tevékenykedik, „hasznos
munkát” végez, de ők nem kapnak pénzbeli juttatást.

A hasznos munkálkodás ezen értelmezés szerint, a saját test tisztántartása,
ágykörnyék rendben tartásán kívül  un.  házkörüli  munkákba való időnkénti,
alkalmi bekapcsolódást jelent, melyet a „dolgozó” fiatalok, akik pl. takarító,
kertgondozó és az intézmény munkatársai vezetésével működtetett műhelyek-
ben (javító, varroda, mosókonyha, stb.) rendszeresen és folyamatosan segíte-
nek.  Ezért több helyütt un. szorgalmi díjat  kapnak (pl.  fonalgombolyításért
600.- Ft-ot havonta). A 35 „dolgozó” fiatal közül mindössze négy fő „jár ki”
külső munkahelyre (pl. egy édességcsomagoló fiatalember a négy közül így
havi 31000.- Ft munkabérhez jut).

Felsorolásszerűen az alábbi munkafajtákról számolnak be az intézmények,
melyeket a fiatalok a „falakon belül” végeznek:
– házkörüli  munka (pl.  takarítás,  szakmunkások melletti  kisegítés)  díjazás:

„szorgalmi” pl. 600.-Ft.
– kézműipari előkészítő jellegű, külső megbízásos munka az intézmény mű-

helyében (pl. szőnyegszövés előkészületi munkái, kábelmentés, szivacsap-
rítás, stb.), díjazás kb. 1000.- Ft

– kreatív jellegű művészi munkák (pl.  szövések, szőnyegszövés, kerámia-
munkák), díjazás: jutalom gyanánt, házi értékesítéskor, adományból

– intézményen kívüli munkák: parkfenntartásban, mezőgazdasági munkák-
ban, papíripari munkában segédmunkás (l-l fő).

A családban élő 41 fiatal  közül  21 személy „jár  el  rendszeresen otthonról
dolgozni”. Közülük három fő un. védőmunkahelyen havi 37000.- Ft-ot keres
csomagoló  munkakörben,  hét  fő  magánvállalkozói  műhelyben  hasonló  jel-
legű  munkát  végez,  így havi  fizetésként  közel  30000.-  Ft-ot  kap  kézhez.
Három  fő  Értelmi  Fogyatékosok  Napközi  Otthonában  kap  1000,-Ft-ot
havonta. Munkájuk itt:  takarítás,  illetve a kreatív tevékenységből származó
tárgyak után kapnak jutalomösszegeket. A családban élő fiataloknak éppen a
fele  –  a  megkérdezettek  közül  –  20  fő  egyáltalán  nem jár  el  otthonról,
úgymond: dolgozni. Ők egész napjukat a családban töltik, így munkajellegű
tevékenységeiket a családtagok határozzák meg.

A keresetek  összességében  a  családban  élőknél  a  következőképpen  ala-
kultak: a 41 fiatal közül keresete van (1000-37000.-Ft közötti összegben) 13
főnek. Ugyanez az intézményben élőknél: 51 személy közül 35 kap „valódi”
vagy jutalom jellegű munkabért (6000-31000.-Ft-nyi összegben).
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Pedagógiai konzekvenciák

A felmérési eredményekben a legfeltűnőbb különbségek az értelmileg aka-
dályozott fiatalok rendszeres munkalehetőségeiben jelentkezik. Elmondható,
hogy gyakorlatilag ma Magyarországon a KÁI-t végzett fiatalok családtagjaik
segítségével  sem képesek rendszeres (vagy akár alkalmi) munkához jutni.
Jóllehet,  hogy az  iskolai  nevelésben a  gyógypedagógusok és  szakoktatók
igényes felkészítő munkát végeznek, valamint a fiatalok önbecsüléséhez nagy
szükség lenne a „társadalmi” munkára, esetünkben a megkérdezett családok-
ból egyetlen egy fiatal sem végez „igazi” munkát!

Megállapíthattuk azt  is,  hogy a családban éppen úgy,  ahogy intézményi
körülmények  között,  megmaradnak  azok  a  mindennapi  élethez  szükséges
tudások,  melyeket  az  iskolai  (és  diákotthoni)  évek  alatt  a  tanulók  elsa-
játítottak.  A kétféle  életmód  közötti  különbség  az  iskola  (és  diákotthon)
elhagyása után is folyamatos gyakorlásra kerül – értve ezalatt elsősorban az
önkiszolgálási,  háztartási  ismereteket,  készségeket.  Mintha  az  intézmények
gyakran kritizált  „egységessége”  és  a  családok életében mutatkozó zártság
ellenére sem „épülnének le” a fiatalok. (Gyógypedagógiai munkánk során ez
optimizmusra ad okot.) A különbségek vélhetőleg az életmód, az életrendek
kétféleségéből adódnak, de az adatok szerint nem számottevőek. Az ered-
mények értékelésekor figyelembevettük a családok személyes elvárásait, a
családtagok beállítódását a fiatalokkal kapcsolatban éppen úgy,  ahogyan a
földrajzi különbségeket is. Az intézmények viszonylag azonos tárgyi feltételei
és  nevelői  beállítódása  ismert  számunkra:  körülbelül  azonos  körülmények
között élnek az értelmileg akadályozott fiatalok ma Magyarországon az un.
állami otthonokban. A felmérés ezeken a területeken sem mutatott feltűnő
különbséget.

A rendszeres munkajellegű elfoglaltság mellett a fiatal felnőttek számára
szükséges barátságok, illetve a másik nemmel való kapcsolat hiánya tűnt a
legkirívóbbnak a családban élők esetében – jóllehet a családtagok ez utóbbi
lehetőséget nem hiányolták.

A jövőre nézve azt a fontos tanulságot is eredményezte felmérésünk, hogy a
szorosabb kapcsolattartást szorgalmazzuk azokkal a családokkal is, akiknek
gyermekeik nem intézményi körülmények között fogják élni felnőttkorukat.
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