Kérdőív
Gyermeked születése után kiderült, hogy látása a normál látásnak
kevesebb, mint 10%-a, tehát vaknak minősül.
El kell döntened, hogyan szeretnéd a tudtára hozni a vakságot.
Természetes, hogy nem tudod eltitkolni előle, de döntéseid (milyen
helyre küldöd, kikre bízod) nagyban befolyásolhatják az életét, és a
vaksághoz való hozzáállását.
Tekintheti a vakságot egy egyszerű hátránynak is, amellyel együtt kell
élni, de nem gátolja élete kiteljesítésében. Az is elképzelhető, hogy
egyszerűen nem veszi tudomásul, és amíg lehet, igyekszik úgy
viselkedni, mint egy látó, titkolva vakságát. Előfordulhat az is, hogy
egy, a sorsának kiszolgáltatott, kissé elesett ember lesz belőle. Ez persze
nagyban függ a jellemétől, de ne feledd, hogy Rajtad is sok múlik!
Az első nagyobb erejű kérdések 2-3 év után kerülnek előtérbe:
1). Beíratnád óvodába?
A) igen, mint minden gyereket, őt is egy átlagos óvodába íratnám,
látók közé (3 pont)
B) igen, de a Vakok Intézetének óvodájába (2 pont)
C) inkább otthon maradnék vele (1 pont)
2). Hova iratnád iskolába?
A). a Vakok Intézetébe (2 pont)
B) Természetesen egy teljesen átlagos iskolába látók közé (3 pont)

3) Mikor küldenéd át látó iskolába?
A) Mikor kijárta a Vakodát/egyáltalán nem is küldeném látó
iskolába (1 pont)
B) ahogy lehet, de néhány évet azért várnék (2 pont)
C) Ahogy már mondtam, a kezdetektől (3 pont)
4) Amikor a gyerekednek problémája van a tanulással, mit tennél?
A) én magam segítenék neki (3 pont)
B) megpróbálnék segíteni, de a Módszertani központ segítségét is
igénybe venném (2 pont)
C) a Vakodába küldeném iskolába, így ott nem adódhat ilyen
gondja (1 pont)
5) Hogy közlekedne a gyereked?
A) Mindig mindenhova kísérném, nehogy baja legyen (1 pont)
B) Amikor lehet viszem, amúgy meg egyedül, bot nélkül (nem jó
ha
látják rajta, hogy vak) (3 pont)
C) Bottal, egyedül (2 pont)
6) Az általános iskola után hova menne továbbtanulni?
A) Egy gimnáziumba, de ha nagyon sokkal több választásom nem
lenne, akkor a vakok intézetének szakiskolájába (2 pont)
B) Gimnáziumba, mindenképpen (3 pont)
C) magántanuló lenne, otthon tanulna vagy ha másképp nem megy,
szakiskolába íratnám, hogy szakma legyen a kezében (1 pont)
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7) Te mint szülő, milyen párt látnál mellé szívesen? Miben segítenél
neki?
A) megpróbálnék neki ott segíteni, ahol csak tudok (1 pont)
B) ellátnám, tanácsokkal, és érzékeltetném, hogy jobban örülnék ha
látó lenne a választottja (3 pont)
C) ellátnám tanácsokkal, bár nekem mindegy, hogy ki, csak
boldogok legyenek (2 pont)
Gratulálunk! Gyereked akár így, akár úgy, de végül felnőtt. Későbbi
problémáiba neked már kevesebb beleszólásod lesz, de lássuk, hogy
milyen élete lett:
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Milyen felnőtté is válhatott a gyereked?
A tévedés kockázatával a következő lehetőségek merülnek fel:
6-11 pont
Ha gyermeked mindig csak látó környezetben van, sok konfliktusa lesz.
Lehet, hogy a vakságot is úgy fogja kezelni mint egy rossz és negatív tulajdonságot, és megpróbálja
majd elrejteni, úgy tenni, mintha semmi baja sem lenne. Ez persze sok szempontból nem jó, hiszen így
még gyakrabban kerülhet összetűzésbe a „külvilággal”.
Elképzelhető, hogy a sok konfliktus után nyíltan felvállalja vakságát, és megpróbálja elfogadni azt. Ez
nehéz feladat lesz, hiszen sok olyan dolgot nem tanult meg gyermekkorában, amely ehhez
elengedhetetlenül fontos.
12-17 pont
Gyermekednek minden esélye megvan arra, hogy szép felnőttkor elé nézzen. A konfliktusokat nem fogja
tudni elkerülni, és vaksága miatt sokszor hátrányos helyzetbe kerülhet.
Hozzáállásoddal önállóságra és vakságának elfogadására ösztönzöd. A Vakok Iskolája sok segítséget
nyújthat, ugyanakkor gyermeked rengeteget profitálhat abból is, ha egy idő után látó iskolába íratod. Ha
így döntesz, érdemes a Vakok Iskolájával azután is tartani a kapcsolatot, hogy a felmerülő problémákra
könnyebben találjatok megoldást. Elvégre mindig látók között kell lennie.
18-21 pont
Gyermekednek sokszor kell majd problémákkal szembenéznie, hiszen ahhoz szokott, hogy életét Te
egyengeted.
Nem mindig vezet jóra, ha állandóan odafigyelsz rá, és kivétel nélkül mindenben segíted. A cél az, hogy
önálló életet tudjon élni. Ehhez azonban sok mindent meg kéne tanulnia, amire féltő gondoskodásod
mellett nincs rákényszerülve. A Vakok Iskolája sok segítséget nyújt, de a látó világban való
elhelyezkedéshez ez kevés lehet.
Elképzelhető, hogy a gyermeked fellázad, - ha van benne elég önállóság, bátorság és önfejűség -, akkor
előbb vagy utóbb (ebben az esetben inkább előbb), megtanul együtt élni a vakságával.
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Kedves játékosunk, most már tudod, milyen szülő lennél, és ha nem is teljes, de egy halvány képet
kaptál arról, a gyereked milyen élet elé nézhet.
De kérünk ne keseredj el, ha nem olyan képet kaptál, amilyet szerettél volna. Ez csak játék, és minden
lehetőséget nem tudtunk itt felvázolni.
Ezek mind lecsupaszított, szélsőséges esetek, ennél a vakok és szüleik közti kapcsolat lényegesen
összetettebb. Bár a vakság sok mindenre hatással van, azt, hogy gyermeked milyen felnőtt lesz, végső
soron saját tulajdonságai döntik el.
Köszönjük, hogy velünk játszottál, és kívánjuk, hogy ilyen nehéz feladat elé sose kerülj!
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