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I.  BEVEZETÉS : 

Az iskola társadalmi normák, tapasztalatok, tevékeny-

ségek közvetitője. x nevelési folyamatban a társadalmi vi - 

szonyok és értékek elsajátítása valósul meg. A nevelés egész 

tevékenység - és hatásrendszere e programnak az interiori-

zálódása. Az iskola fejlesztési tervének alapvető célja a 

hatékonyabb, eredményesebb pedagógiai tevékenység. A társa-

dalmi elvárás jelentős szemléletváltozást feltételez. Törek-

véscink olyan  nevelőiskola kialakitása, amelynek feladata az 

egész személyiség - az értelem, a fizikum, az érzelem, a jel-

lem - harmónikus és differenciált fejlesztése. Az alkotóké - 

pesség fejlesztése, a megismerési motiváció alakitása, a tár-

sas-közösségi tevékenység és hatások beépitése a tanulási 

tevékenységbe, a gyermekek saját aktivitásának integrálása 

az elsajátítási folyamatba mind aktuális feladatunk. 

;nevelési 6yakorlatunkb8n ugyanakkor az utóbbi években eretel-

jessé vált a nevelés intellektualizálódása. Az inte] ktuá-

lis ösztönzők azonban csak elfogadó. biztonságot és bizalmat 

sugárzó érzelmi légkörben hatékonyak. Ha az iskolai pedagó-

gia megreked a "nevelési ráhatások" szintjén, akkor hatás - 

mechanizmusa nem válhat dinamikus jellemformáló tényezővé. 

problémára iráWyitják figyelmünket a tavalyi tanév alsó ta-

gozatos eredményei is: 

.... növekszik az 1 osztályos tanévvesztők száma 

í5,9 u-ról 6,3 ; -ra/ .... az osztályismétlők aránya 

az évfolyamok között is az l.osztályban a legmaga-

sabb. A 3-4. osztályban a legalacsonyabb a tanév-

vesztés mutatója/2,6 - 3,2 %/. Az 5. osztályban 



bekövetkező nagyarányú romlás azonban arra figyel- 

meztet, hogy súlyos pedagógiai problémák húzódnak meg 

a látszólagos eredmények mögött" /Kerekes, 1985./ 

Az új tantervek bevezetését követően emelkedő kudarcok az 

egyén eredménytelenségének tünhetnek, pedig alapvetően tár-

sadalmi veszteségek. A nevelési egyoldalúság sikeresen ha-

tástalanitja erőfeszitéseinket. 

1. Önkéntelenül felvetődik a kérdés:vajon tud-e érzelmileg 

azonosulni a kisiskolás tanulói szerepével? 

a./ Az iskolába lépő gyermek, hogy az új követelményekhez 

sikeresen alkalmazkodjék új magatartási vagy megoldási for-

mát kényszerül átvenni. A szociális alkalmazkodó magatartá-

sának előfeltétele bizonyos fokú érzelmi ellátottsága. Ér-

zelmi alapszükséglete a biztonság, a védettség, az elégedett-

ség és boldogság állapotának átélése. 

Tudunk-e olyan kellemes érzelmi légkört biztosítani, hogy a 

kisiskolás képes és hajlandó legyen együttműködni, a szemé-

lyiségében változásokat végrehajtani? 

b./ Az iskola munkahely: az alkalmazkodás, a munkavégzés, az 

emberi kapcsolatok alakulásának szinhelye. A tanulmányi tel-

jesitmény értékelése az első munkaértékrendet képviseli. A 

kisiskolás itt ismeri meg a munka előnyös és hátrányos vele-

járóit. 

Az iskolai környezet a munkaviszonyban állók közti"küzdelem", 

félreértés vagy éppen helytelen megítélés következtében sok 

konfliktus kiváltója lehet. Talán legsúlyosabban a tanuló 

interperszonális kapcsolatai sinylik meg ezt az állapotot, 

amelyben konfliktus okozójává és a konfliktus áldozatává is 



válhat. A feszültségek, hangulati esékenységek, kudarcok 

próbára teszik az alkalmazkodó képességét. S rendszerint az 

iskola nyújtja a gyermek számára az első lelki sérüléseket 

időszakos vagy tartósabb kiszolgáltatottság, kitaszitottság, 

igazságtalanság, kilátástalanság, stb. érzése formájában.. 

2. A kisiskolás érzelmi szükségletének és az iskola társas 

lélektani hatásának ismeretében egy újabb probléma körvona-

lazódik: 

a./ Tudunk-e olyan kellemes érzelmi légkört biztositani az 

alsó tagozaton, hogy a tanuló képes és hajlandó legyen 

együttműködni, a személyiségében változásokat végrehaj-

tani? A nevelő iskola számos tényezője közvetíti e hatá-

sokat. De  talán a személyi közvetitőre hárul a legna - 

gyobb felelősség. A pedagógus személyisége, tevékenysé-

ge, viszonyai meghatározó jelentőségűek. 

b./ Forditunk-e elég energiát a tanulói személyiség pszi - 

chés egyensúlyát biztosító emocionális kielégitettségére? 

Az aktivizáló hatású lelki egyensúly, a komfort érzés, 

a kellemes közérzet hiánya az egész pedagógiai tevékeny-

ségünk hatékonyságát áshatja alá. Az emocionális kielé-

gitettség szerepe a szervezet egész viselkedésében,egyen-

súlyt helyreállitó törekvésében, a lehető legjobb alkal-

mazkodás megtalálása segitésében van. A hiánya a tanuló-

küzdőképességének csökkenését és konfliktus megoldási 

problémát idéz elő. 

Ezért vállaltam kutatási témámul a kisiskolás iskolához 

fűződő viszonyának ill. iskolai közérzetének vizsgála - 

tát. Miivel a tanuló közérzete az iskolában érvényesülő 



érzelmi hatások, nevelési tényezők élményegyüttesében 

nyilvánul meg, a probléma egyik megközelitési lehetősé-

ge az élmény. 



II. A  TÉMA  ELMÉLETI ALAPJAI ÉS SZAKIRODALMI ELŐZMÉNYEI 

Az ember életutjának döntő mozzanatai az alapvető események, 

melyek jelentősnek tekintett, pontos ás gyakran csak szemé-

lyes vonatkozásu esetek. A történés közben az egyében ke- 

letkező érzelem hatására az esemény sajátos jelentőséget kap, 

igy válik megismételhetetlen élménnyé  a személyiség lelki 

életében. A Pedagógiai lexikon szerint az élmény tágabb ér-

telemben: 

"... minden olyan pszichikus tartalom és jelenség, amely-

ről tudomásunk van, és amit tudatunkban átélünk." Szükebb 

ért elemben:"kiemelkedő történések hatására keletkező, 

erős érzelmektől kisért lelki jelenség." 

Az élmény a pszichikus fejlődés döntő láncszeme, a személyiség 

lelki eseménye. Jelen van minden lelki funkcióban, mert él-

ménye van minden  lelki előzménynek, amennyiben közvetlenül az 

ÉN-en keresztül valami jelentést kap. Személyes jellegü ta-

pasztalat, az ÉN világán kivüli világ jelenségeinek az ÉN-ben 

történő szándékos átélése, tudatosítása. Bozsovics értelmezé-

sében az élmény annak a viszonynak a visszatükröződése, amely 

az embert a környező valósághoz füzi. Az élmény funkciója az 

egyén életében: "... tájékoztatja, hogy milyen kapcsolatban 

van környezetével és ennek megfelelően szabályozza a viselke-

dést." tz élmény önmagában is jelentőssé válik a szubjektum 

számára, mert a tájékozódás eszközéből öncéllá alakul át és 

uj szükségletek keletkezéséhez vezet. Az élmény mögött az 

egyén szükségleteinek világa huzódik meg: tötbekvé- 



se, vágya, szándéka. Ez a keret adja meg a személyiség értel-

mi erőinek kibontakozásához,érzelmi-akarati fejlődéséhez, a 

személyiség formálásához az inpulzusokat,bizonyos értelemben 

a munkavégzés feltételeit és igy az azzal járó elégedettség 

vagy elégedetlenség fontos forrása. Visszatükrözi a szubjek-

tum kielégültségi állapotát az őt körülvevő társadalmi kör - 

nyezetben. Különösen kapcsolódik az "ti:"-hez, átfogja azt. 

Azonos eseményekhez különböző tartalmú és erősségű élmények 

társulhatnak. Az élmény ereje és értékelése függ az indivi - 

dum összetulajdonságától és az aktuális hatás, tevékenység tar-

talmától, erejétől. Az élménytartalom soha nem állandó,mégis 

minden élménytartalom egy más élménytartalomra utal,totális. 

Az élményvilág mindig sajátosan jellemzi a személyiséget és 

jellege elsősorban attól függ, hogy milyen szükségletet/vagy 

szükségletek együttesét/ tükröz, másodsorban pedig attól,hogy 

a szükséglet milyen mértékben elégült ki. Az élményvilág jel-

legéből következtetni lehet az egyén motivációs szférájának 

struktúrájára és viszont. 

Az egyén környezetéhez való viszonyának átélése alkotja 

az emóciók szféráját. Az érzelem alapjai nem a tudat zárt, 

belső világában vannak, hanem a személyiségnek a világhoz va-

ló, a tudat határait túllépő viszonyain alapulnak. Ezért le - 

hetséges igen intenziven átélt és mégsem tudatosult érzelem. 

A nem tudatosult érzelem nem jelent egy nem érett vagy át nem 

élt érzelmet, hanem olyan érzést, mely belső tartalmában az 

objektiv világgal egyáltalán nincs vagy nem adekvátan kerül 

vonatkozásba. Az emóciók alapjaiban érzékiek, de a szubjek -

tum állapotát, az individum_belső állapotának megváltozását 



és a környezethez való viszonyának módosulását fejezi ki. 

Mindig a személyiség egészének aktuális vagy tartós viszonyát 

a környező világgal szemben. Amikor az individum túlnyomóan 

passziv, akkor emóciói állapotot tükröznek, ha aktivabb, a 

környezethez való viszonyát. Az emocionális megnyilvánuló - 

sok magasabb szintjét az érzelem az ember és a környezetvi-

szonyának tudatosult élményben való kifejeződése. Nem minden 

emóció élmény, de minden, azaz minden hangsúlyozottan szemé-

lyes jellegű pszichikus jelenség az emócionalitás szférájába 

tartozik. Az érzelem szubjektiv megnyilvánulása elválasztha-

tatlan az egyéb tudattartalmaktól. 

Az emóció szubjektiv élményben önmagunk és a világ meg-

éléséhez, a tudatban aktuális an zajló pszichés folyamatokban  

való viszonyulásunk is kifejezésre jut, pozitiv vagy negativ 

érzelmi jeggyel. Az affektivitás az individumot többé-kevés-

bé fogékonnyá teszi ilyen vagy olyan ösztönzések iránt, kia-

lakitja a receptoros és általában a megismerési, mind a moto-

ros és általában a cselekvési, akarati funkciók alkalmazko - 

dását, adaptációját. Meghatározott emocionális állapotban, 

meghatározott érzelmektől hatva az ember bizonyos ösztönzé - 

sek iránt érzékenyebbé válik, másokkal szemben pedig érzéket-

lenebb. Az emóció tartalma a személyiség emocionális ingerel-

hetőségének mértéke, szilárdsága - változékonysága, ereje és 

mélysége. Az érzelmek intenzitási hőfoka olyan mértékű lehet, 

hogy felbomlasztja, megzavarja, gátló hatást fejthet ki a 

gondolkodásnak, az emlékezésnek a folyamatában, tehát disz-

ruptiv jellegű. Túlságosan nagy intenzitású és tartós - rend-

szerint negativ szinezetű élményekből származó emóciók, ha 



csak rövid ideig tartanak átmeneti funkcionális zavarokat 

okoznak, de ha állandósulnak szervlaesiókhoz is vezetnek. 

Az emberi érzelem a személyes élmény élő és közvetlen formája. 

Azok a stimulusok,melyek kiváltják, rezonálnak az emóci-

ót átélő személyiség egyidejű és a multban átélt élményei -

vel. Az emócionális élmény tudatosságának foka különböző le-

het attól függően, hogy milyen mértékben tudatosul az a vi - 

szony, amelyet az emócióban átélünk. Az érzelmek tudatosi - 

tása, hogy ahhoz a tárgyhoz vagy személyhez viszonyitjuk, 

amely kiváltotta, s amelyre irányul. Buda Béla megfogalmazá-

sa szerint, amikor a pszichés tartalom fogalmakkal kifejez-

hetővé válik. A tudatalatti érzelem a tudatból kiszorult, 

kellemetlen érzelmi jeggyel biró képzetcsoport. Ebben az ál-

lapotban az élmény konceptualizálás nélkül raktározódik el. 

Az élmény jelentőségét az ÉN számára felfogtuk az élménypil-

lanatban, de nem voltunk tisztában annak jelentésével - nem 

tudtuk "saját világunkban" elhelyezni. A jelentés nélküli el-

raktározott élménynél másoknak kell rávezetni bennünket - ez 

a pszichoanalizis funkciója.  Az Én önfenntartása ilyenkor el-

lenáll a felismerésnek. Gyakran a konceptualizált eseményekre 

sem emlékezünk, mert abban vagyunk involválva, hogy ne keres-

suk vissza. Az ilyen involváltság is ÉN-ünk védelme. Ugyanaz 

az esemény pozitiv és negativ érzelmi hatást is kiválthat a 

sajátosan egyéni, aktuális pszichés állapot szerint. A emó-

cióval különösen szoros kapcsolatban  van a személyiség igé-

nyének alakulása, sőt annak egyéni szerveződése sajátos ér - 

zelmi konfliktus eredményeként valósul meg. Az individum adott 

pillanatban kialakult igénye-és a történés eredménye határoz- 



za meg az esetleges élmény jellegét, az egyén sikerességét 

vagy sikertelenségét. A siker vagy kudarc élménye csak akkor 

áll elő, ha a feladat nehézségi foka a személyiség teljesítő-

képességének határzónájába esik,tehát olyan,amellyel kapcso-

latban siker és kudarc egyaránt lehetséges. 

Ha az egyén meg tud felelni a vele szemben támasztott 

elvárásnak és a teljesitményszintje egybeesik az igényszint-

jével vagy túlhaladja siker élményként éli át. A siker a vi-

selkedésben és a végrehajtásáról érkező visszajelzés egyezése, 

több tényező kölcsönhatása /a cselekvő személyiség, a cse - 

lekvés tartama és nehézségi foka, az elért eredmény jellege/. 

A hatásnál megkülönböztethető az objektív siker - kudarc /ma-

gának a cselekvésnek a tulajdonképpeni hatása! és a cselekvő 

személyiség sikere - kudarca. Az egyén törekvéseinek elérése, 

szükségleteinek kielégitése pozitív érzéseket vált ki, az ö-

römét és a megelégedettségét. A kellemes közérzet növeli a 

személyiség energiaszintjét, a pszichés tempóját. A saját ké-

pességében vetett bizalmát erősitve emeli mindazon elvárások, 

célmegvalósitások szinvonalát, amelyeket a személyiség saját 

jövőbeli teljesitményére vonatkozóan kitűz feladathelyzetben. 

A mások szemében elért siker szociális motivum is, mely előse- 

giti a jó szociális kontaktust. A siker élménye nagyobb mérték-

ben emeli az egyén igényszintjét, mint amilyen mértékben a 

balsiker csökkenti. De a sikersorozatnak egy bizonyos ponton 

túl már nincs hatása. A sikertelenség élménye akkor keletke-

zik ha az individuum megfelelése egy meghatározott normaha - 

tár alatt marad. Ugyanezt az élethelyzetet lehet kudarcként  

vagy egyszerűen csak konfli.tusként is átélni. Az élmény ha- 



tása attól függ, hogy a személyiség hogyan értelmezi: azt 

jelenti-e számára, hogy a helyzet azért még a saját kontroll-

ja alatt áll, vagy azt, hogy a kimenetele igy is, úgy is 

független erölködéseitől. Az egyén objektiv balsikere nem 

vezet kudarc élményhez, ha érdeklődés, énbevetés nélkül a tő-

le követelt, de az általa nem igényelt feladathelyzetben nem 

mozgósitja erőit az optimális teljesités érdekében. Máskor 

a mások által sikeresnek vélt teljesitménnyel is elégedet-

len. A kudarc élménye akkor jön létre, ha az egyén teljesit-

ményszintje elmarad az igényszintje mögött. E negativ érzel-

mi állapotban a félelem, rémület, harag, düh, ingerültség ér-

zése jelenik meg. Kudarc érzésekor a pszichés tempó lassul, 

a munkavégzés bizonytalanná válik, változó hangulat, érdekte-

lenség, lehangoltság jelentkezik. Mig a személyiség a sikert 

saját érdemének tulajdonitja, addig a kudarcot - az énkép 

védelmében - hajlamos külső okokra is háritani. A kudarc él-

ménye esetén számolni kell az egyén szociális kontaktusának 

romlásával. iLdott feladathelyzetben az egyszeri kudarc pozi-

tív és negativ hatású egyaránt lehet, kudarc sorozatnál egy-

értelműen negativan hat és a sorozat egy bizonyos pontján 

túl már közömbössé válik a személyiség. A véletlen kudarc nem 

okoz igénynivó változást. A kudarc emocionális vetülete a 

frusztráció állapota. "A frusztrációs élmény / a megfosztás, 

a meghiúsulás élménye/ akkor jön létre, amikor az ember aka-

dályoztatott valamilyen intenziv szükségletének kielégítésé-

ben, holott már megismerkedett szükséglete elérésére alkal - 

mas tárggyal, séltárggyal. Elérésére azonban külső vagy bel-

ső nehézségek miatt nem kerü±h.et sor: a már mozgósitott bel- 
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ső energiák gátlás alá kerülnek" - irja Jurányi - Kovács End-

réné. 

A frusztrációs élmény erőssége függ a motivum erejétől és az 

akadály elháritásához szükséges pszichikus erőfeszitéstól. A 
• 
frusztrációs feszültség elháritása érdekében a személyiség 

redukálja emocionális igényszintjét, amely azt a látszatot 

kelti, mintha érzelmileg elsivárosodna. Ugy anakkor szüksége 

van az önerősitést szolgáló mechanizmusokra, mely lehet ag-

resszió, regresszió, énes reakció, támaszkereső megnyilvánu-

lás, nonkomformista viselkedés stb. A csökkent érzelmi rezo-

nabilitás aláássa az interperszonális kapcsolatát és a min-

dennapi élet során szükségszerűen felmerülő konfliktus ked-

vező megoldásának a lehetőségétől is megfosztja az egyént. A 

frusztrált helyzetben megnőtt belső feszültség a személyiség 

tűrőképességét is meghaladja. A tolerancia alap gátlása at-

tól függ, hogy mennyire képes a feszültséget elviselni és a 

feszültség levezetését elodázni. A mindennapi élet nem kép-

zelhető el bizonyos mértékű frusztráció elviselése nélkül, 

melyet az egészséges fejlődés velejárójának, bizonyos érte-

lemben serkentőjének, vagyis a kiegyensúlyozott felnőtté vá-

lás feltételének kell tekintenünk. Az elviselésére az egyén 

csak akkor lesz képes, ha az emocionális szükségletei /öröm-

szerzési lehetőség, ösztönkészités kielégitése/ kielégitet-

tek és normális körülmények között, és időnként leve r etési 

lehetősége adott. A kiélési lehetőség nyílt formája az ag-

resszió, szimbólikus formái a durvaság, nyafogás, dacosság, 

rossz kedv, általában a követelményekkel való szembeállás. 

A kudarc tolarecia eltérő a személyiségnél aszerint, hogy 
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viselkedést meghatározó kudarc élmény vagy kudarc élmény 

mely lehetne viselkedést meghatározó. Az elhúzódó, krónikusan 

ható emocionális feszültség - még ha intezitásában enyhébb is-

súlyosabban hat, mint a rövid ideig tartó pszichés sokk. A kó-

ros mértékű feszültség megelőzésének lehetősége a frusztrálás 

és kielégités arányának optimális szinten tartása. Az egyén 

annál ellenállóbb, magasabb tűrőképességű lesz a megterhelések .- 

kel szemben, minél inkább biztositott a pszichés kiegyensúlyo-

zottság. 

A személyiséget feladathelyzet elé többnyire szociális 

környezete állitja. Az iskolás életkorban jelentős szerepet 

játszanak az iskolai hatások. A gyermek annyiféle konkrét vi-

szonyulást hoz létre ahányféle hatás éri őt. Az első iskolai 

évek különösen alkalmasak az érzelemhangsúlyos benyomások fel-

vételére, és nagy szerepet játszanak az emlékezés és élmény - 

formálásban az érzelmileg hangsúlyos élmények. bben a korban 

igen pontosan és hűségesen képesek az élményeiket reprodukálni. 

A gyermek iskolába lépésével megváltozik státusa és viszonya 

az emberekhez és a világhoz. Az iskolai környezet lesz az élet-

formáját meghatározó élmény-forrás, természetes közeg. Törek-

véseinek elégedettség és elégedetlenség érzéseinek szintere. 

A tanulóvá váló gyermeknek globális, tevékenységének, viselke-

désének részleteire is kiható élménye van arról a változásról 

amit az iskola hozott, de magáról az iskoláról is. -,3z nem any-

nyira szavakban kifejezhető, mint inkább beállitódásban mutat-

kozik meg. A  beiskolázás után megváltozik a lelki beállitódása, 

nagy érdeklődéssel fordul a való világ felé. Az együttélési és 

együttes tevékenységi szabályokhoz és viselkedési modellekhez 
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való sikeres vagy kevésbé sikeres alkalmazkodása, és ezeknek 

a tanító és a szülők általi értékelése jelz i  számára, hogy ő 

"mit ér". A  beiskolázás a szociális élet felfedezését, a cso- 

portba tartozás élményét kelti fel a tanulókban. Mindenki egyen-

lő partner, tanuló, azonos feladatok, azonos követelmények tel-

jesitésére kötelezett. Üj viszonyulási módokat ismer meg, a ve-

le egyenlő státusú egykorú gyermekekkel a mellérendeltségi vi-

szonyt és a sorsközbsséget is átéli. A 6-7 éves korban inkább 

a páros kapcsolatok és a kisebb csoportok laza, múlékony tár-

sulása a jellemző. A 7-8 éveseknél már nagyobb létszámú kiscso-

portok alakulnak, s ezekben a tagok súrün cserélődnek. 9 éves 

kortól a társas kapcsolatok tartósabbá válnak. A fiúknál a tes-

ti erő, a szervezőképesség, a vállalkozás merészsége a szociá-

lis erő, mig a lányoknál az ápoltság, a szépség, az alkalmazko-

dás képessége. A kisiskolás fiúk erőként értelmezik a fajdalom, 

a sértettség érzésének visszaszoritását. Ebből adódik, hogy a 

fiúk 8-9 éves kortól közömbösnek mutatkoznak,ha bántja őket a 

kudarc, szégyellik kifejezni letörtségüket. A 9-10 éveseknél 

a társakhoz tartozás vágya, az összetartozás érzése megerősö-

dik. Érzelmi biztonságát már a kortársakban keresi. Azok véle-

ménye sokszor jelentősebb számára, mint a tanítóé, akit mind 

nagyobb kritikával szemlél. A kisiskolás tanitóval való kapcso-

lata kezdetben szülőjellegű, majd a tekintély és a hatalmi fö-

lény lesz a meghatározója. A kisiskolásnak egy-egy kortársi 

társas alakzatba bejutnia és bent maradnia ambició és személyi 

értékesség kérdése. A kizárás vagy elszigetelődés minden gyer-

mek számára fenyegető érzés. A kisiskolás alá-fölé - és mellé-

rendeltségi viszonyai tele várnak érzelmi,indulati elemekkel. 
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Szociális élményei megkönnyitik vagy megnehezitik az iskolai 

beilleszkedését. Az interperszonális kudarcai erős, de múló 

hatásúak kiegyensúlyozottság esetén. Az érzelmi labilitás ál-

lapotában azonban előidézhetik, hogy a tanuló szelektív módon 

beállitódik az iskolai környezet bizonyos elemeivel kapcsola-

tos passzivitásra ill. negatív viselkedésre. 

A tanulással megkezdődik a gyermekek számára a feladatok-

kal és felelősséggel járó új tevékenységforma. A kisiskolás ér-

zi a társadalmi környezet követelését, a teljesitmény fontos-

ságát, az ellenőrzés korlátozott jelenlétét. Az iskolai teljesit-

mény kiemelkedő értékké válik számára, és a jó vagy rossz ta-

nuló mivoltja személyiségvonásainak fontos elemévé lesz. A kis-

iskolás intellektuális érzelmei a tanulással kapcsolatos pozi-

tív és negatív élményekben jutnak kifejezésre. A beiskolázást 

követően a tanulás tényéből eredő örömet felváltja az eredmé-

nyességgel kapcsolatos örömérzés illetve az eredménytelenség- 

ből fakadó bosszúság, bánat. Az aktivitás kísérő siker-kudarc 

élményeinek jellege meghatározza a tanuláshoz való viszonyát. 

A 6-7 évesek nehezen tudják elviselni kudarcaikat. A siker él-

mény motiválóbb hatású náluk, mint az elmarasztalás. Az elma- 

rasztalás - még ha pontosan is tudja, miért kapta - ha nem fog-

lal magába útmutatást a hiba korrekciójára rögzíti a kudarcát. 

Einél több kudarc éri, annál inkább menekül a kinos élethely-

zetből. A kudarc érzése az erőfeszités csökkenését idézheti 

elő, mely az iskolai kommunikáció iránti közömbösséget, a pasz-

szivitás, a visszahúzódás reakcióját váltja ki belőle. A 8-10 

évesek - ha nem sorozatos a kudarc - képesek a nagyobb erőfe-

szitésre, mert élvezik a sikert. A vágyott teljesitményre tö- 
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rekvést a mások fölötti domin ancia megszerzése is felerősiti. 

Crandall szerint a leány tanuló erősebb teljesitmény készteté-

sét nem elsősorban .a belső kontroll vagy kompetencia motivum, 

hanem a külső inditású szociális tényezők folyásolják be. A 

9-10 éves kortól a csökkentQrtékűség élménye is megjelenik. Ak-

kor alakul ki, ha egy cél érdekében a tanuló kudarcot vallott, 

ha egy vele szemben támasztott pozitiv igénynek nem tudott rne3--

felelni és ez a kudarc mások előtt érte. 

A kisiskolás szociális és teljesitménybeli élményei hatá-

sára tanulja meg, hogy milyen viselkedése alkalmas egy-egy mo- 
p 

tivum kiépitésére, szervezete általános aktivitásának megfele-

lő szinten tartására. A siker reményének és a sikertelenségből 

való félelmének a stratégiája már gyermekkorban megjelenik, 

mindenekelőtt családi befolyások hatására. Az iskolai környe-

zettel kapcsolatos élményei nyomán "válaszadásai" megszilár-

dulnak. Ezek a tartóssá vált reakcióformák,viszonyulási módok 

jelentősen hozzájárulnak a "belső feltételeinek" kialakulásá-

hoz.A jellemalakulás döntő szaksza ez az időszak, mert a kis-

iskolásnak elért sikereihez, vagy éppen kudarcaihoz mérten emel-

kedik vagy csökken önbizalma, alakul önérzete és becsvágyszint-

je. Siskin szerint a személyiség egyik értékmérője, hogy miben 

és hogyan keresi a sikert. 

Az 1970-es évektől több kutatás az iskola iránti attitűd 

kedvezőtlen alakulásáról számol be. E kutatások megközelitési 

iránya a tanuláshoz fűződő viszony, a tantárgyi érdeklődés, a 

tanulási motiváció. 

A gyermekek iskolai közérzete napjainkban nagyrészt a ta-

nulmányi eredményességhez.Xűződik. i ;iolnár Dné /1972./ a 10-14 
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éves tanulók tantárgyi attitűd-vizsgálat adatai alapján megál-

lapítja, hogy az összefüggés az attitűd - és a tantárgyi átla-

gok közt nem szoros és állandó /nem szignifikáns/. Amikor a 

befolyásoló tényezők közül a tanár személye kifejezetten pozi-

tív ill. kifejezetten negativ, a teljesitmény és attitűd kap-

csolata szorosabb. A vizsgálati eredmények azt erősítették meg, 

hogy a pedagógus jellegzetes óravezetési módja akkor hat pozi-

tiven a tantárgyhoz való viszonyra, ha a tanulás irányítása a 

tanulók aktivitását, önállóságát biztosítja cselekvésben és 

gondolkodásban. A vizsgálat megismétlése bizonyitotta, hogy az 

általános beállitódás iskolához, tanuláshoz nem változik jelen-

tősen. A tantárgyakhoz való viszony állandóbb lesz, egy-egy 

sikertelenség csak rövid időre válik befolyásoló tényezővé. A 

sikerek pozitív hatása a legtöbb tanulónál tovább tart, mint a 

sikertelenség negativ hatása. 

Az I.E.A. program /1970./ keretében arra a kérdésre is ke-

_°esték a választ, hogy milyen a kapcsolat a tanulók iskolai be-

állitottsága és az iskolai teljesitménye között. A nemzetközi 

adatok alapján megállapitott összefüggés: a matematika telje-

sítmény és az attitűd között alacsonyabb a korrekció,mint amit 

vártak. A japán elemzés megállapitja, hogy a matematika tani - 

tásban az érzelmi-akarati beállítódás fejlesztése sokkal nehe-

zebben valósitható meg, mint az értelmi fejlesztés /Nagy K.1973/. 

Ballér /1973./ megállapitja, hogy az I.E.A. attitűdvizsgálat 

iskola szeretete skála értékei az elvárás értékei szerint igen 

kedvező képet mutat, de fokozatosan halványul: nő a negativ vá-

laszt adók aránya, s egyenletesen gyarapodik a közömbösök szá-

ma. A 18 éveseknél a magyar -átlag negativ irányú eltolódása va- 
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lamivel magasabb, mint másutt. Az iskolai motiváció attitűdská-

la is kedvező és viszonylag egységes elosztást jelez. Az is-

kolai teljesítmény megitélése, szükséglete, az iskolai aktivi-

tás, figyelem a 10 éveseknél a legkedvezőbb. A nemzetközi ten-

dencia a motiváció terén hasonló a mi adatainkhoz; Eagyaror-

szág mutatói a legkedvezőbbek közé tartoznak. Az  iskolai lég-

kör skála megállapitásai szerint a kedvezőbb iskolai  légkör  nem 

feltétlenül hat kedvezően az iskolai motiváció fejlődésére, s 

nem eredményezi önmagában az iskola szeretetét sem. Úgy látszik, 

hogy a kisebbek több negativumot látnak az iskola légkörével 

kapcsolatban, mint a nagyobbak. A tantárgyakhoz való kötődés 

megnyugtató, de a helyzet fokozatosan romlik az életkorral egye-

nes arányban. A  4. osztályosoknál az olvasás vezet, de a rang-

sorban előkelő helyen áll a számtan és a környezetismeret. Az 

5. osztályosoknál a számtan-mértan áll az élen. Úgy tűnik, hogy 

az iskolát elsősorban a tantárgyakon keresztűt ítélik meg a 10 

évesek. Az elemzett skálák adatai azt mutatják, hogy az iskola 

szeretete és az iskolai motiváció /teljesitményszükséglet/nagy 

szerepet játszik a 10 évesek iskolai eredményeiben. 

A tanulók az iskolába járás időtartamával egyenes arány-

ban távolodnak el érzelmileg az iskolától, s ezzel a tanulási 

tevékenységtől is. , folyamat már kisiskolás korban elkezdődik 

/Szekeres Jné,1974./ 

A kisiskoláskorú tanulók iskolához való viszonyában még 

a pozitív tendencia dominál. A tanulók legnagyobb része szive-

sen kezdi a tanévet és kedvező érzelmi kapcsolatokat, támaszt, 

biztonságot találnak a tanitóikban. A gyakori szerepléssel ele-

gendő sikerélményhez jutnak-. A  többségében pozitiv viszony el- 
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lenére a 6-10 éves tanulók kb. 15-20 %-a az iskolai kapcsola-

tok perifériájára kerül. A városi, a falusi osztott és részben 

osztott iskolák átlagértékei többségükben megegyeznek. Néhány 

jelentősebb eltérés: falusi osztott 1. osztályosoknak csak 

75 ;L--a kezdi jó beállitottsággal a tanévet, a falusi részben 

osztott tanulóknál ez még kedvezőtlenebb, 60 	Az utóbbiak ne- 

velőkhöz való interperszonális kapcsolata általában előnyösnek 

mondható, de tanulmányi problémájuk lerontja a személyes pozi-

tiv kapcsolásokat. Az évközbeni /decemberi/ vizsgálat értékei 

a pozitiv viszony 5-14 -os csökkenését jelzik. Az iskolai in-

terperszonális kapcsolatok sikertelenségei, a tanulmányi célok 

részleges megvalósulása, az önelvárás és az önmegvalósitás kö-

zötti konfliktusok idézik elő a csökkenést. Az év végi vizsgá-

latban a negativ viszonyt vallók száma 6-11 %-kal növekszik.  

Az adatok azt mutatják, hogy év végi sikerben kevés tanulónak  

van része, még a részleges sikerrel együtt sem éri el a tanu-

lók 30-35 >-át. A vizsgálati értékek alapján kitünik az is,  

hogy az osztályok szerint felfelé haladva a pozitiv kapcsolat  

csökkenő tendenciát mutat: I.o. 86 %-os,felső tagozaton  60 ~-os 

átlagérték. Az első osztálytól a felsőbb osztályokig felére  

csökken az iskolába szivesen járók aránya/Veczkó, 1975./  

Az iskola szeretete, iskolai motiváció és az iskolai lég-

kör kedvező megitélése különösen a tanulók teljesitményével  

áll összefüggésben Ballér /1979/ szerint. A természettudományi  

és olvasás megértés teljesitményével mutat szoros kapcsolatot,  

és nincs összefüggésben azzal, hogyan ítélik meg a tanulók az  

iskolai légkört. Az iskola és tanuló kapcsolata a vizsgálatai  

alapján mindenekelőtt a tantárgyaknál döl el és a tanulók kötő- 
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dése a tantárgyakhoz az életkorral egyenes arányban gyengül. 

A 10 évesek többségénél az iskolai munkánál nagyobb vonzerőt 

jelentenek a barátok. .elgondolkodtató Veczkó /1975/a./ figyel-

meztetése, hogy a 6-10 évesek 15-20 ;u-a a kapcsolatok perifé-

riájára kerülve kedvezőtlen beállitódásról tesz tanúságot. 

Vajon érzelmileg tud-e azonosulni a gyerek a tanulással? 

kérdés egyik megközelitési lehetősége, hogy milyen előzményei 

lehetnek a jelenségnek az óvoda-iskola átmenet idején./Kósáné, 

1984./ Az 1981-84 közötti vizsgálat szerint a "Hol jobb?" kri-

tériumban az iskolát megjelölő gyermekek aránya a 2. osztályra 

nem változott. A gyermekeknek kevesebb mint fele választja má-

sodik év végén az iskolát. Az egész csoportra vonatkozóan nem 

találtak egyértelmű összefüggést az iskolai beilleszkedés si-

kere és az iskola kedveltsége között. Igazolódott azonban a kap-

csolat az 1. és a 2. osztályban egyaránt az iskolát választók 

esetében, valamint azoknál a gyermekeknél, akik az elsőben még 

"mindkettőt", a másodikban pedig már az iskolát jelölték meg. 

Hem tapasztaltak összefüggést az óvoda előnyben részesitése és 

az iskolai beilleszkedés eredményessége ill.  eredménytelensége 

között, 3bben a csoportban szép számmal fordulnak elő oly an  ér-

telmes, az osztály élvonalában lévő 2.-sok, akik az óvodai 

életet vonzóbbnak találták, pedig számos iskolai elismerést 

mondhatnak magukénak. Változatlanul jól teljesitenek, de érzel-

mileg az óvodához állnak közelebb. Úgy tünik, az iskolához fű-

ződő emocionális viszony nincs összhangban a jó intellektuális 

szint és a kötelességtudat összefonódásából adódó megfelelő tel-

jesitménnyel. A  vizsgált 6 osztályban az 1. és a 2. osztály kö-

zött változás némileg eltéruT arányú. Valószinű, hogy a jelenség 
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a tanitó személyiségével hozható kapcsolatba. Az iskola válasz-

tásával kapcsolatos inditékok többsége a tanulás köré csopor-

tositható,pl. "okosodunk", "megtanulunk írni és olvasni", "na-

gyobb számokat találunk". Az iskolára vonatkozó inadekvát indi-

tékok a gyermekek csaknem 20 %-ánál fordult elő. Az óvodát, il-

letve az iskolát választók körében egyaránt gyakran előfordult 

a felnőtt és a gyerek közötti kapcsolat pozitiv élményként való 

jelölése. Utal arra, hogy a kapcsolatok az intézménytól és be-

illeszkedés sikerétől függetlenül az intézmény iránti attitűd 

igen fontos motívuma. 

Az iskola szociális klimája a közérzeti élményben jelent-

kezik. Bochow szerint a szociális kapcsolat megléte önmagában 

is serkentő.  A nem megfelelő társas kapcsolatok negatív élmények 

kialakulásához, majd önértékelési zavarhoz vezetnek. A negativ 

élmények alapját - őzlavina elemzése szerint - a gyermek törek-

vései és valóságos lehetőségei közötti ellentmondás alakitja ki. 

/közli Kósáné, 1981./ Az iskolai hatásösszefüggés figyelembe-

vétele alapján Réthyé /1981./ megfogalmazza, hogy a tanulók 

teljesitménymotiváltsága növelhető, ha az interakciós környezet 

emocionálisan meleg viszonyösszefüggésbe van ágyazva. 

Több kutató megállapitja elméleti szinten, hogy az alsó tagoza-

tosok iskola iránti szeretetét és a tanuláshoz való hozzáállá-

sát a szociális élmények alakítják és motiválják, de vizsgála-

ti problémaként háttérbe szorul e téma. A szociális siker-kudarc 

a hazai szakirodalomban áttételesen a szociális inadaptáció ér-

telmezésében - mint a személyiség társas viszonyainak zavara - 

jelenik meg. /Kósáné,1981./ A siker és kudarc élménye egyértel-

műen mint teljesítménybeli élmény fogalmazódik meg. 
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Forrainé /1972./ hivja fel rá a figyelmet, hogy a kudarc-

helyzet nagyobb mértékben mozgósítja a tanulókat, mint a siker .  

A kudarc eleinte teljesitménynövekedésre irányuló törekvést 

válthat ki, csak az ismétlődés esetén vezet az igényszint csök-

kenésére. A kudarc nagyobb mértékű feszültséget kiváltó helyzet-

nek bizonyult, mint a siker. A gyermekek iskolai kudarcával kap-

csolatosan a fő figyelmet iöwe /1976./ szerint az alsó tagozat-

ra és ezen belül az 1. és a 2. osztályra kell forditani. A ku- 

darcos gyermekek már 6-7 éves korig érzelmileg szembeötlően el-

hagyatottá válnak. Az eredménytelen tanulók 43,9 -a "utál is-

kolába járni" és 34,6 -uk érzi magát rosszul a társai között. 

/EErőss, 1976./ A  kudarcot vallott gyermekek az iskolai munkához 

való viszonyban  a tanulási hajlandóságban, a munkában való vi-

selkedésben különböznek elsősorban a jó teljesitményúek csoport-

jától. Több szerző rámutat /Lipkina, 1973; Pencsinszkaja,1970; 

Miller,  1962; Spendla, 1965; Wegener,l962./, hogy a rossz tanul-

mányi előmenetel igen gyakran az iskolához, tanulmányi tevékeny- 

séghez fűződő negativ viszonnyal kapcsolatos /közli iósáné,1981./ 

Száz bukott tanuló vizsgálata alapján Hiebsch /1965./ megálla-

pítja, hogy a II.-VIII. osztályban a tanulók 38,5 %-nál a bu- 

kás hátterében a negativ viszony található /közli Erőss-Löwe, 

1974./ A sikertelen iskolai teljesitmény nem kizárólagosan az 

értelmi képességgel van szoros korrelációban, hanem függ a sze-

mélyiség igényszintjétől, értékelő és motivációs rendszerétől 

és a helyes adaptációs készségétől./Bagdyné, 1982./ 

A felső  tagozatos tanulók körében 1976-ban végzett vizs-

gálat kimutatta, hogy az iskolai kudarc az esetek többségében 

a gyermek és környezete közötti helytelen viszonynak a követ - 
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kezménye. Az iskolai kudarchelyzet megjelenési formája egy t an-

tárgyban ill. egy-egy tantárgycsoportban jelentkező tanulmányi 

nelézség. A készségtárgyaknál ritka a kudarc-szituáció, nagyobb 

a tanárok toleranciája. A reál tantárgyak közül a matematika 

okozza a legnagyobb nehézséget a tanulóknak. A humán tárgyak 

közül az anyanyelvi ismeretek elsajátitását döntően meghatároz-

za a családi kultúrális miliő, a nyelvi kommunikációs készség 

szorosan összefügg a személyiségtipusokkal és a sajátos intel-

lektuális adottságokkal. Egy-egy nevelővel, kortárssal kapcso-

latos konfliktus is előidézhet kudarchelyzetet, bár a felső ta-

gozatban egyetlen tanárral való kapcsolat is hozzásegitheti a 

tanulót a szelektív viszonyuláshoz. Eig az alsó tagozatban egy-

egy tanitóhoz kapcsolódó személyi konfliktus érzelmileg átter-

jedhet az egész iskolai szituációra, és befolyásolhatja a tanu-

ló viszonyulását az iskolához. A totális iskolai kudarchelyzet 

már állandó jellegű, a legtöbb esetben már az alsó tagozatban 

is tartós alulteljesités mutatkozott valamely tantárgyból. 

/Bagdyné, 1979./ 

A siker és a kudarc a teljesítményorientált tevékenységben 

olyan kritikus helyzetek, amely az egyén életvezetését jelentős 

mértékben befolyásolja. flókusfalvy /1979./ szerint a siker és 

kudarc hatás elsősorban a teljesitménymotivációs folyamat ösz-

tönző-szabályozó tényezőjére hat /a teljesitményelvárásra/, a 

szervező-szabályozó tényezőket /információ feldolgozás,döntési 

idő/ kevéssé vagy egyáltalán nem érinti. A siker és kudarc utó-

lag és más természetű feladathelyzetekben is érvényesül. Inkább 

A kudarchelyzetnek nagy a diagnosztikai értéke, mivel egyénileg 

eltérő és mélyen jellemző, hogy valaki hogyan reagál az ilyen 
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helyzetekre. 

A kutatási eredmények az iskolához fűződő emocionális vi-

szony jelentőségére hivják fel a figyelmet. A teljesitménybe-

li siker-kudarc élmény hatásmechnizmusát elemzik. Az iskolai 

kudarchelyzetet előidéző tényezők feltérképezésére vállalkoz-

nak. A tanulói személyiség egyensulyát biztositó emocionális 

kielégitettség problémája, elsődlegesen az alsó tagozati szin-

ten i még feltárásra vár. 
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III. A KUTATÁS FELADATAI ÉS MÓDSZEREI 

A tanulói személyiség egyensúlyát biztositó emocionális ki-

elégitettségi ill. kielégitetlenségi állapot feltárásának 

egyik lehetősége a személyiség élménytartalmainak megismeré-

se.  

Vizsgálatom alapproblémái:  

Felvetődik a kérdés, hogyan éli át a kisiskolás a ma pedagóL 

giai hatásmechanizmusát. Az ösztönző ráhatást és a megmutat-

kozó teljesítményt, viselkedést feltérképezzük, de a. köztük 

játszódó belső folyamatot nem. Fontos lenne tudni, hogy a ta-

nulók élményei milyen jellegüek. Az iskolai élet mely esemé-

nyei adják a kisiskolás siker-kudarc élményeinek alapját 

E probléma ismerete azért lesz jelentős számunkra, mert az is-

kolához füződő siker-kudarc érzés befolyásolja a tanulót az is-

kolai munka vállalámában. 

Kutatási feladatom:  

1./ A pedagógiai gyakorlatban milyen eljárás alkalmas a 

tanulók siker-kudarc élményeinek feltárására ? 

- A szülő-gyermek viszony speciális jellegénél fogva 

ad-e lehetőséget arra a szülőnek, hogy gyermeke 

siker-kudarc érzéseit megismerje. 

- Az alsó tagozatos pedagógiai tevékenységben alkal-

mazható vizsgálati eljárás kidolgozása. 
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2./ A kisiskolás illetve harmadik osztályos tanuló siker-

kudarc élményeinek ereje, eseményei. 

3./ Az élményekben megjelenő  szükségletek és azok kielégi-

tettségi szintje. 

Kutatási módszerek:  

Az egészséges személyiség és a tanulmányi eredmény szempont-

jából fontos emocionális szükséglet kielégitettségének fel-

tárására, az érzelmi élmények, a tanuló siker-kudarc érzé - 

seinek megismerésére vállalkoztam. E probléma feltárásához 

az általános iskola alsó tagozatán, a pedagógiai gyakorlat-

ban alkalmazható és a tanitó pedagógiai-pszichológiai fel - 

készültségét figyelembe véve az alábbi feltáró módszereket 

választottam: egyéni folyamatos megfigyelés, spontán illet - 

ve irányított egyéni beszélgetés /lásd. 1. számú melléklet/.  

vizsgálat-tervezés szakaszában már nyilvánvalóvá vált, 

hogy motivációk, konfliktusok, élménytartalmak feltárására 

részben adekvátak a fenti eszközök. Ez a helyzet késztetett 

új vizsgálati eszköz kialakitására. 

A feltáró módszer alapjául, a 6-10 éves tanulók életkori sa-

játosságait figyelembe véve, a személyiség tevékenység felö-

li közelítését tartottam célszerűnek. Igy jutottam el a gyer-

mek spontán, természetes kifejezési formájához a rajz tevé -  
kenységhez. 

A gyermekrajz a személyiségvizsgálat specifikus lehetőségét 

nyújtja. Az individum dianamikus folyamatainak feltárására a 

projektiv rajz-vizsgálat az alkalmasabb, mert: 

- játékos jellege - elzárkózási tendenciák esetén is - ked-

vezőbb lehetőséget nyújt -a közlésre, 
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- az alkotás öröme csökkenti a foglalkozás "vizsgálati" jel-

legét, 

- a játékos alkotás légkörében a verbális megközelités szá-

mos módjára nyilik lehetőség, 

- az instrukció megszövegezése rugalmasan alkalmazható a 

gyermek fejlettségi szintjéhez. 

Ez  az eljárás egyesiti a projektiv tesztek és a játéktechni-

ka bizonyos vonásait. 

A vizsgálat célja a projektiv rajz-vizsgálat kötött, te-

matikus formáját határolta be. A tematikus projekciós rajz 

az interperszonális kapcsolatok szubjektiv átélése és az ön-

értékelés feltárására alkalmas. A projektiv eljárás kialakí-

tásánál, elfogadva Allport elméleti megjegyzését /"... lehe-

tetlen a projektiv tesztek által feltárt dolgokat értékelni 

anélkül, hogy ismernénk a személynek közvetlen módszereken 

alapuló tudatos beszámolóját..."/, a tudatos élménytartalom 

nyelvi közlését is szükségesnek láttam. A vizsgálat meneté - 

ben  ezt a feladatot az egyéni irányitott beszélgetés látja el. 

A projekció a verbalizáció a szándékos és nem szándékos 

motivációk viszonyát mutatja meg. Ugyanakkor az utóvizsgá-

lat alátámaszt meglévő tendenciákat, kiegésziti ill.  gazda - 

gitja a vizsgálati adatokat és kiemeli a frusztrációs tole-

rancia gyengeségeit. 

A projektiv témarajz  alkalmas az élmény jellegének tük-

rözésére, mert: - tartalmát a témarajz cselekménye és a tör-

ténés verbális megfogalmazása adja, 

- erejét az elsődleges kiválasztás ténye, a 

történés _időpontjának közlése, a rajz szin- 
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világa és a vizsgálati szituáció spontán 

kommunikációja jelzi. 

A visszatükrözött szükséglet- és motivumrendszert a tudatos 

és nem tudatos élmény viszonya fejezi ki. A személyiség emó-

cionális szükségletének és kielégitettségének alapvető ténye-

zője a siker-kudarc élménye. A projektiv témarajz-vizsgálat  

instrukciója az élmény kiválasztás alábbi szempontjait tar-

talmazza: 

- a vizsgálati személy siker ill, kudarc élménye, 

- a választás területe az iskolai környezet, 

- a választás idő intervalluma az alsó tagozaton eltöltött 

évek /az első tanitási naptól a vizsgálati időpontig!, 

- a vizsgálati szituációban elsődlegesnek /fontos/ minősi-

tett, spontán választás. 

A vizsgálati feladat megfogalmazásában törekedtem a 6-10 

éves tanuló életkori sajátosságainak és az adott osztály fej-

lettségi szintjének figyelembevételére /lásd.2.számú mel - 

léklet/. 

A vizsgálathoz szükséges eszköz: 2 db 21x15 cm nagyságú pa  - 

pirlap, szines ceruza v. 

filc-toll. 

A "Siker-kudarc" témarajz egyéni és csoportos vizsgálatként 

is alkalmazható. Az utóbbinál mindkét vizsgálati szakasz 3. 

pontjától /irányitott beszélgetés/ egyéni vizsgálattal foly-

tatódik. 

A vizsgálat menete:  

I. szakasz: A siker élmény  

1./ Az "A" instrukció közlése 
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2./ Siker élmény rajzoltatása 

3./ Tudatos élménytartalom verbális megfogalmazta- 

tása - az irányitott beszélgetés szempontjai: 

a/ történés értelmeztetése, 

b/ a cselekmény szereplőinek megnevezése, isko- 

lai poziciójuk jelölése, 

c/ történés időpontja tanév meghatározással, 

d/ tanuló szerepe a szituációban 

II.szakasz: A kudarc élmény  

1./ A "B" instrukció közlése 

2./ Kudarc élmény rajzolása 

3./ Tudatos élménytartalom verbális megfogalmaztatása 

- irányitott beszélgetés /szempontjait lásd a si-

ker élménynél/. 

A siker-kudarc témarajz értékelése a tematikus, projek-

ciós rajz általános értékelési rendszerén alapul, átdolgozva 

a vizsgálat feladatmeghatározásának megfelelően. 

A vizsgálat értékelési szempontjai:  

l./ Az élmény ereje és jellege 

2./ Az  élmény tartalma 

3./ Az élmény projekciója 

Társas mező atmoszférája: 

Struktúra: - az Fii jelenléte ill. önlehagyása, 

- a szituáció részt vevőinek jelenléte ill. 

elhagyása, 

- az Én helye a szituációban. 

Kohézió: - tárgyi és nemélyi környezet megjelenési formája, 
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- téri tagozódás, 

- az ÉN térbeli poziciója 

Kapcsolatok átélése /rokonszenv-ellenszenv, indulatok 

ill. társak értékelése!: 

- térköz alakitás /közelités-távolitás/ 

- szociális tagozódás 

- az Én státusa és viszonyulásai 

- az emberalakok ábrázolásmódja /kicsinyités - 

nagyitás, kidolgozottság, szinhasználat/ 

Saját szükséglet, vágy 

A "Siker-kudarc" témarajz pedagógiai alkalmazhatóságáról  

a vizsgálatvezetői tapasztalatok az alábbiakban összesit - 

hetők: 

1./ Az instrukció értelmezéséhez nem igényeltek segitséget 

a tanulók. A siker élmény rajzolását mindenki vállalta. 

A kudarc élmény rajzolásánál egy-két tanulónál erősiteni 

kellett a feladatvállalást az instrukció megismétlésével. 

Végül is 140-en /97 / vállalták, 2 tanuló nem vállalta 

és ketten csak szóban fogalmazták meg. A fenti t anulók-

ból 3 lány és 1 fiú, a tanulmányi átlageredményük 4,71-

5,00. 

2./ Az élményrajzok mindegyike értékelhető. 

3./ Az élmények kiválasztásában 14 tanuló eltér az instruk-

ciótól és iskolai helyett a családi környezetből választ: 

csak siker élménynél 5 leány, csak kudarc élménynél 6 

leány és 2 fiú, siker-kudarc élménynél 1 leány. 

4./ A vizsgálati szituációban több alkalommal figyelhető meg 
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a felidézett élmény újbóli átélése, a vsz. metakommunika-

tiv és spontán verbális közlései a frusztrációs feszült-

ség szintjét is jelzik. 

5./ Az élmény szituáció időpontját többnyire pontositással 

jelölik a tanulók, pl. évszak v. hónap, esetleg a hét 

melyik napján v. a tanitási nap melyik óráján történt. 

6./ A társas kapcsolatokban /kivétel a páros kapcsolat/ a 

szituációban jelenlevő személyek neve helyett gyakran a 

személy pozicióját jelölik /pl. padtársam, osztálytár-

sam, felsős stb./ A  tanitó-tanuló személyközi szituáci-

ókban szinte általánosnak mondható ez a jelenség. 

7./ Esetenként megkülönböztethető ill. felismerhető a tük-

röződés jellege: beállitódzsa vagy egy aktuális, pszichés 

állapot jelenik meg. I:_á° a szituáció időpontjának jelö-

lése is lehet figyelmet keltő, de az utóvizsgálat verbá-

lis megfogalmazása egyértelműbbé teszi a jellegét. 

8./ A gyengébb rajzi kifejezést kiegésziti, pontositja a 

nyelvi kifejezés. A szóbeli közlés csökkentheti a tanu-

ló saját rajzi teljesitményével szembeni elégedetlenségi 

érzést. 

A vizsgálatba Baja város három általános iskoláját von-

tam be. Az iskolák jellege beiskolázási területük szerint kü-

lönböző: belvárosi ének-zenei tagozat, lakótelepi és külvárosi 

alsó tagozat. A vizsgálatokat az alsó tagozat 3. és 4. oszté-

lyaiban végeztem. A vizsgált tanulók létszáma 144 fő /3.oszt. 

116 és a 4.oszt. 28/. A  dolgozatban a 116 harmadikos tanulók 

adatait dolgoztam fel.A többit elővizsgálatnak tekintettem, s 

a feltételezések finomitásáhóz használtam fel. 



- 31 

IV. A TANULÓK SIKER ÉS KUDARC ÉLMÉNYEINEK PSZICHOLÓGIAI MEG-

ISMERÉSE A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN. 

1. A kisiskolások érzelmi életének főbb jellemzői /különös 

tekintettel az élmények szerepére/ 

Az iskoláskorba lépő gyermek érzelmi élete átmeneti sa-

játosságokat mutat, viselkedése tele van ellentmondásokkal. 

Pviig a 4- 5 éves gyermek - habár az érzelmei uralma alatt áll 

- kiegyensulyozott, önmagával és a világgal megelégedett, ad-

dig a 6 éves nyugtalan, ingerlékeny, másokhoz való viszonya 

is ellentmondásos. A fokozott emocionális érzékenység és a  

könnyen kiválthgtó, élénk, de nem elég mély emóció jellemzi. 

A gyermek érzelmi fejlődésében a biolögiai érés változást i-

déz elő, Az agykérgi fejlődés olyan szintre jut el, hogy a 

gátlásrendszer kialakulhat, létrejöhet az indulatok fékez-

sének képessége. Az indulatok egyirányu, stabil megtartásá-

nak képessége majd csak 8 éves kortól várható el. Kiegyen-

sulyozottabbá válik az érzelmi élete. Érzelmei fokozatosan 

az akarat irányítása alá kerülnek, de differenciálódva, gaz-

dagodva és sokrétűbbé válva jelentős szerepet töltenek be a 

6-10 éves gyermek életében. Hind na gyobb mértékben mutatkozik 

meg az egyéni, individuális különbség, különösen a szociális 

és erkölcsi érzelmekben. 

Az érzelmi változást elősegitő tényező a biológiai érés mel-

lett az uj szociális környezet. Az iskolába lépéssel az is-

kola  válik fő tevékenységi etrületévé, ahol megávltozik stá-

tusa és viszonya az emberekhez és a világhoz. 
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A tanulóvá váló gyermeknek globális, tevékenységének, visel-

kedésének részleteire is kiható élménye van arról a változás-

ról, amit az iskola hozott, de magáról az iskoláról is. Ez nem 

annyira szavakban kifejezhető, mint inkább beállitódásban mu-

tatkozik meg. A beiskolázás után megváltozik a lelki beálli-

tódása, nagy érdeklődéssel fordul a való világ felé. Arra 

törekszik, hogy ő is annyit tudjon a világról és ugy tudja 

a való igazat, mint a felnőtt. A felnőttek társadalmát egy 

uj tekintély, a tanító képviseli. Hamar felismeri, hogy a 

pedagógus tekintélyét a szülei is elfogadják és tisztelik. 

A  kisiskolás tanitóval való kapcsolata rendszerint szülőjel-

legű, a tekintély és hatalmi fölény a meghatározója. A tani-

tóval való kapcsolat sokat ellensulyozhat a kortáscsoport, a 

társakhoz való viszony megoldatlanságaiban, különösen akkor, 

ha a tanulónak van valamilyen eszköze, ami a tanító figyelmét 

és elfogadó törődését magára vonja. A tantó iránti ellenszen-

ve viszont gátló ellentmondássá fejlődhet, mely nem azonos 

a konfliktussal, de azzá fejlődhet. Életkori sajátossága,hogy 

kapcsolatában a viszonylag gyenge ingerre is erős érzelmi re-

akciójával lehet számolni. 

A szülők és a tanító tekintélye miatt kissé nyomasztó társas 

viszonyán kivül kialakul az osztálytársakhoz való szabadabb, 

kötetlenebb viszony is. Igy válik az iskolai környezet a 

kisiskolás életformáját meghatározó élmény-forrássá, termé-

szetes közeggé, mely törekvéseinek, elégedettség és elégedet-

lenségi érzéseinek szintere lesz. Megjelenik a tanuló önálli-

t ás és önhangsulyozás tendenciája a kortál csoportban elfog-

lalandó státusáért. A felnőttéválás vágya mellé az erős ön- 
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érvényesitési törekvése társul. 

Az iskolai teljesitmények, az együttélési és együttes 

tevékenységi szabályokhoz és viselkedési modellekhez való 

sikeres vagy kevésbé sikeres alkalmazkodása, és ezeknek a 

tanitó és a szülők általi értékelése jelzi számára, hogy ő 

"mit ér". A. tanitó személye központivá válik, tekintélye és 

oktatói tevékenysége uj élményeket nyujt a gyermeknek. A 

tanitójával, mint uj tekintéllyel, személyes és páros kap-

csolat létesitésére törekszik. Vágyódik annak elismerésére 

és viselkedésének tendenciája, hogy a szeretetét megszerezze 

és tartósan fenntartsa. Ugyanakkor fél is, hogy elveszítheti 

a megbecsülését. A tanitó tekintélye lehet nyomasztó is, ha 

nem érzi elfogadását, védelmét, szeretetét a kisiskolás. Ezt 

a központi helyet a gyermek érdeklődésében, érzelmeiben azon-

ban  lassan elveszti vagy elvesztheti a tanitó. A  kisiskolás-

kor végén e viszonyban is jelentkeznek a kialakuló önálló-

sulási tendencia ellentmondásai. Várkonyi Hildebrand ezt az 

időszakot  a  személyiség önkifejtésének hősi korszakaként 

jelzi. 

A beiskolázás a szociális élet felfedezését, a csoportba tar-

tozás élményét kelti fel a tanulóban. Kialakul annak tudata, 

hoUy mindenki  egyenlő  partner, tanuló, azonos feladatok, a-

zonos követelmények teljesítésére kötelezett. Uj viszonyu-

lási módokat ismer meg, a vele egyenlő státusu egykoru gyer-

mekekkel a mellérendeltségi viszonyt és a sorsközösséget is 

átéli. A kisiskolás társaival való kapcsolatában meglehetősen 

énközpontu. Váltra, hogy a társakat megelőzve kizárólagosan 

csak ő révényesüljön. Előttük minden elképzelhetővel dicsek- 



szik, de a társak megbecsülését is igényli: játszanak-e ve-

le, hisznek-e neki, "mit szólnak". A 6-7 éves korban inkább 

a páros kapcsolatok és a kisebb csoportok laza, mulékony tár-

sulása a jellemző. A barátság érzelme felszines, lényegtelen 

jegyek alapján alakul és gyakran változik. A 7-8 éveseknél 

már nagyobb létszámu kiscsoportok alakulnak s ezekben a tagok 

sürün cserélődnek. A fiuknál a testi erő, aszervezőképesség, 

a vállalkozás merészsége a szociális erő, mig a lányoknál az 

ápoltság, a szépség, az alkalmazkodás képessége. A kisiskolás 

fiuk erőként értelmezik a fájdalom, a sértettség érzésének 

visszaszoritását. 

Ebből  adódik, hogy a fiuk 8-9 éves kortól közömbösnek muta

koznak, ha bántja őket a kudarc, szégyellik kifejezni letört-

ségüket. 9 éves kortól a társas, kapcsolatok tartósabbá válnak, 

az erkölcsi itélőképesség révén, megjelenik az erkölcsi ma-

gatartással kapcsolatos barát választás. Ekkor uj fordulat 

áll be a társas kapcsolatokban: képes szimultán átélni az "én" 

és a "mi" élményt. 

A 9-10 éveseknél a társakhoz tartozás vágya, az összetarto-

zás érzése megerősödik. Érzelmi biztonságát már a kortársak-

ban keresi. Azok véleménye sokszor jelentősebb számára, mint 

a  felnőtteké, akiket mind nagyobb kritikával szemlél. Egy-egy  

társas alakzatba bejutnia és bent maradni a  arabició és sze- 

mélyi értékesség kérdése. A kizárás vagy elszigetelődés minden 

kisiskolás számára fenyegető érzés. A  kiscsoportok vezető sze-

mélyiségei bizonyos tulajdonságaik alapján tekintélyt élvez-

nek. Az együttes élmény hatására a tanuló aktualista a maga 

felé forduló vágyai altruista kivánsággá válnak. Az én - és 
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közösségi tudata kezd összehangolódni. A nemi különbségek je 

lentősége mindjobban tudatosul, ami a másik nemmel való kap-

csolatában az elkülönüléssel jelentkezik. A kisiskolás alá - 

fölé és mellérendeltési viszonyai tele vannak erős érzel-

mi, indulati elemekkel. Az interperszonális kudarcai erős, 

de muló hatásuak a lelki kiegyensulyozottság esetén. 

Nehezen viseli el sikertelenségeit, de képes az erőfiszités-

re. A lelki fájdalomra érakennyé válik. 

beiskolázás után a tanulással megkezdődik a gyermek 

számára a feladatokkal és felelőséggel járó uj életforma. A 

kisiskolás érzi a társadalmi környezet követelését, a tanulói 

szerep elvtelezettségét, az irányitáshoz való igazodást, a 

teljesítmény fontosságát, az ellenőrzés korlátozó jelenlé-

tét. Az iskolai teljesitmény kiemelkedő értékké válik szá-

mára és a jó vagy rossz tanuló mivolta személyiségvonásai-

nak fontos elemévé lesz. A valóság i világ megismerése, az 

eddig egyedül a felnőttek kincseként felfogott tudás meg-

szerzése szükségletévé válik. Van ebben a törekvésében cél-

tudat és egyben vonzó perspektiva is.  A  kisiskolás intellek-

tuális érzelmei a tanulással kapcsolatos pozitív és negativ 

élményekben jutnak kifejezésre. Az iskolába lépéskor a ta-

nulás motivuma az iskolába járás maga, majd a tevékenység 

tényéből eredő funkcióöröm és az anticipált sikerélmény. 

A feladatvégzés élménnyé alakul: megszerezni olyan tudást, 

k4.q`744oP.f j  a.mi t a , fal nőttek, a. társRdp1 nm ngs ra }1P('Qill , 

Ugyanakkor kialakulhat afeladatvégzés kinos kényszerérzete 

is, a büntetéstől való félelemérzés is. 
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A kisiskolás a felnőttek elismerését kiváltó teljesitményre 

tiir-ekszik. A kötelességteljesités öröme a beiskolázást köve-

tően a  6-7 éves korban csak fejlődőben van. A tanulás té-

nyéből eredő örömet majd felváltja az eredményességgel kap-

csolatos örömérzés ill. az  eredménytelenségből fakadó bosz-

szuság, bánat. A gyermek az 5. év második felétől a siker-

ből-kudarcból már bizonyos következtetéseket képes levonni. 

Az élményei, a siker és kudarc hatására tanulja meg, hogy 

milyen vis .kelése alkalmas egy-egy motivum kielégitésére, 

szervezete általános aktivitásának megfelelő szinten tatá-

sára. A siker reményének és a sikertelenségtől való félelmé- 

nek a stratégiája már gyermekkorban kialakult, mindenekelőtt 
• 

családi és rétegspecifikus befolyások hatására. Az iskolai 

környezettel kapcsolatos élményei nyomán a "válaszadásai" meg-

szilárdulnak. Ezek a tartóssá vált reakcióformák, viszonyu-

lási módok jelentősen hozzájárulnak a személyiség "belső fel-

tételeinek" kialakulásához. A kisiskolás tanulással és az 

iskolával való viszonyát meghatározza az aktivitását kisérő 

siker-kudarc élményeinek sajátos jellege. A 6-7 évesek nehe-

zen tudják elviselni kudarcaikat, a kudarcérzéseik erős, de 

muló hatásuak. Az elismerés, a sikerélmény motiválóbb hatá- 

su náluk, mint az elmarasztalás. Az elmarasztalás - még ha 

pontosan is tudja, miért kapta - ha nem foglal magában utmu-

tatást a hiba korrekciójára nem ösztönzi, rögziti a kudarcát. 

Minnél több kudarc éri, annál inkább menekül a kínos élet-

helyzetből. A kudarc érzése az exlfeszités csökkenését idéz-

heti elő, mely az iskolai kommunikáció iránti közömbösséget, 
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a passzivitás, a visszahúzódás reakcióját váltja ki belőle. 

A 8-10 évesek - ha nem sorozatos a kudarc - képesek a na-

gyobb erőfeszitésre, mert élvezik a sikert. A  vágyott  tel-

jesitményre törekvést a mások fölötti dominancia megszerzé-

se is felerősiti. De a teljesitménymotivációban szerepet kap 

a teljesitmény elérésének önmagáért való öröme, a kompeten-

ciaigény, az elismertetés vágya, az énkép védelme, a bizton-

ságigény. Crandall szerint a leány tanuló teljesitmény kész-

tetését nem elsősorban a belső kontroll vagy kompetencia 

motivum, hanem a külső inditásu szociális tényezők befolyá-

solják. A kisiskolás korban az intellektuális érzelmek a ta-

nulással kapcsdatos pozitiv és tiegativ élményekben jutnak 

kifejezésre. 

Az iskolai által felállitott követelmények, a csoportok együtt-

müködésének szabályai, a társadalmi ellenőrzés ujfajta ér-

zelmek kialakulását segiti elő a 6-10 éves korban. Megje- 

lenik az erkölcsi tudat fejlettségi szintjét jelző felelősség-

érzet. 6 éves kor után a gyermek a cselekedeteket kizáróla-

gosan aszerint itéli meg, hogy az ok engedelmeskednek-e a 

lefektetett szabályoknak vagy eltérnek azoktól. 

A kisiskolás 6-8 évtől kész a feladatokat, a magatartási 

utasításokat engedelmesen vállalni, a közösségbe beillesz-

kedni és együtt dolgozni. A szabályok áthágása büntudatot 

kelt akkor is, ha nem fenyegeti közvetlenül büntetés. A bűn-

tudat az ego félelme a felettes éntől /szülő, tanitó/, a szo-

rongás egyik fajtája. 9-10 éves kortól az elfogadott erkölcsi 

értékrendszer saját cselekvései megitélésének mércéjévé válik. 
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Megjelenik a lelkiismeret jó érzése és olykor a lelkiismeret-

furdalás kinzó érzése. A lelkiismeret élménye a szégyen és 

félelem formájában tettenérhető. A szégyen érzete a csökkert-

értékűség élménye. Akkor alakul ki, ha egy cél érdekében ku-

darcot vallott, ha egy vele szemben támasztott pozitív igény-

nem nem tudott megfelelni és ez a kudarc mások előtt érte. A 

jellemalakulás döntő szakasza ez az időszak, mert a kisiskolás-

nak elért teljesitményeihez, vagy éppen kudarcaihoz mérten 

emelkedik vagy csökken önbizalma, alakul önérzete és becs-

vágyszintje. 

A mind gazdagabbá váló er1 csi érzelmek mellett fontos 

szerepet játszanak a gyermek fejlődésében az esztétikai ér-

zelmek. A konkrét észleléseihez fűződnek kezdetben  az esz-

tétikai élményei. A formai és szinharmóniában mutatkozó szép-

ség kellemes érzelmekkel tölti el. A diszharmónia izgató, é-

lénkitő hatása sem kellemetlen számára. A szép és csúnya kö-

zött különbséget tud tenni, de önálló esztétikai értékitéle-

tei a későbbi fejlődési szakaszban jelennek meg. 
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2. A gyermekek siker és kudarc élményeinek megnyilvánulá- 

sai a szülők tapasztalatai alapján. 

A vizsgálatban 95 szülő / 82 % / vállalta gyermekének mi-

nősitését a szülői elvárás szempontjából. Kikerülte ill.nem 

vállalta a válaszadást 21 szülő /18 %/. Gyermekének tanul-

mányi teljesitményével elégedett 48 %-uk, részben elégedett 

18 % /azaz összesen 66 %/. Elégedetlen 24 5, ill. részben 

/verbalitás alapján/ ill. beletörődött az alacsony teijesit-

ménybe a szülők kb. 8 %-a. Az elégedettség a lányos szülők-

nél a gyakoribb /34:29/, ez elégedetlenség a fiul szülők - 

nél /17:8/. Az előbbi megállapitásnak ellentmondhat az a tény, 

hogy a gyermek minősitésének nem vállalása a  lányos szülőkre 

a jellemzőbb /18:8/. Gyermeke tanulmányi eredményének változ-

tathatatlanságába beletörődő szülők száma elenyésző, de az 

általános eI edetlenség állapota bármikor átváltható a be-

letörődés állapotába. Igy már a szülők 27 %-ánál lehet szá-

molni vele. Az elégedetlen szülők az iskolai végzettségük 

alapján: 
fiuknál 	Ihyoknál 

főiskolát, egyetemet 	2 	1 

érettségizett 	6 	3 

szakmunkás 	6 	1 

ált.isk.végzettség 	3 	1 

A szülői elvárásokat érzékletesebbé teszik a vizsgált tanu-

lók második osztály év végi tanulmányi átlageredménye: 

- az átlagértékek 2,7-től 5,00-ig terjednek, 

- helyzeti középérték: medián 4,34, 

A szülők részben az iskolától kapott információ, részben 
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a gyermekük otthoni tanulása alapján kiemelten két tantár-

gyat jelöltek gyermekük tanulási problémájaként: matematika 

és anyanyelvi tantárgyak /79 százalék/. A szülők 10 száza - 

léka nem tudta, nem vállalta a tanulási nehézség konkreti-

zálását. Egyetlen egy szülő jelezte problémamentesen gyer-

meke tanulását. A tanulási problémaként jelölt tantárgyak: 

matematika matematika és anyanyelv anyanyelv és 

anyanyelv 	körny.ismeret 

fiúk 8 18 16 2 

lányok 14 25 6 3 

Összesen: 22 43 22 5=92 fő 

A vizsgált tanulók 32 százalékánál a matematika valamelyik 

anyanyelvi tantárggyal /elsősorban nyelvtan/ együtt jelenti 

a tanulási problémát. Úgy tünik, a matematika a lányoknál,és 

az anyanyelvi tárgyak a fiúknál gyakoribb probléma források. 

A szülői elvárás, a gyermek tanulmányi teljesitménye és ta-

nulási nehézségei körvonalazzák a szülők által megfogalma-

zott siker illetve kudarc élmények jellegét és tartalmát. 

A szülői megfigyelési tapasztalat alapján gyermekük siker 

illetve kudarc élményeinek jellege: 

teljesitménybeli szociális 

siker 100 /86 %/ 16 /14 	ó/ 

kudarc 91 /78 / 25 /22 ó/ 

A teljesítmény siker-kudarc elsősorban a konkrét tantárgyi 

teljesitményben jelenik meg, majd a teljesítményt minősitő 

osztályzat ás az egyéb teljesítmények követik: 
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tantárgyi telj.: 	osztályzat.: 	egyéb telj.: 

siker 
	

62 	28 	10 

kudarc 
	

41 	50 	- 

A konkrét tantárgyi teljesítmények megoszlása: 

matematika anyanyelvi tant: készségtárgyak: 

siker 	10 	12 	40 

kudarc 	13 	22 	6 

A siker élmény elsődleges forrásai a készségtárgyak és fő-

ként a fiúk számára /19:11/. A kudarc gyakorisága az anya - 

nyelvi tantárgyakra jellemző /leány:8, fiú:14/. Az osztály-

zat mint kudarc tartalma /egyes, kettes, hármas/ jellemző 

mindkét nemnél egyaránt /26:24/. A siker tartalmaként a le-

ányokra a jellemzőbb /18:10/. A szülők által jelölt élmény 

tartalmakban a szociális siker a vizsgált személyek 14 szá-

zalékát jelzik: leányoknál a tanitó elismerése, fiúknál a 

magatartás megfelelése. Szociális kudarc a tanulók 22 száza-

lékánál jelenik meg, elsősorban a társas kapcsolatokban,mely 

gyakoribb a leányoknál. 

A tanító számára fontos lehet annak ismerete, hogy a si-

ker-kudarc élmény viselkedésmódositó hatása hogyan jelentke-

zik a 6-10 éves gyermekeknél. A pozitiv-negativ élmény álta-

lános viselkedésváltoztató hatása a szakirodalomb an  ismert. 

Jelen vizsgálatban az egyes viselkedésmódosulások gyakorisá-

gának körvonalazása volt a feladatom. 

A szülői megfigyelési tapasztalatok alapján a siker vi-

selkedésmódositó hatását az alábbi változásokban észlelték: 

hangulat /öröm érzése!, interakcióban a verbális kommuniká- 
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ció fokozódása, mozgékonyság, tevékenységre aktivitás foko- 

zódása. A jellemző viselkedések gyakorisága alapján elsőd-

legesen az öröm érzését /47 /, majd a ,közlékenységet /32 %/ 

jelölték a szülők. Iemi jelleg nem határolódik el. A közlés-

vágy konfliktus-képző lehet az iskolában, ha a tanuló nem 

tudja késleltetni. Tanórai szituációban könnyen "fegyelme -

zetlenség"-nek minősithető. 

A sikerhez viszonyitva feltünően szélesebb körű és árnyal - 

tabb a szülői megfigyelés a kudarc reakciók esetén: h angulat, 

interperszonális viszonyban zártság, verbális kommunikáció 

változása, tevékenység illetve mozgás változása, pszichoszo-

matikus tünet. 

iz egyént jellemző viselkedésmódosulás ;gyakorisága: 

1. ingerültség-bánat-harag-dac-sirás, stb. /47 J/ 

2. elkülönülés-zárkózottság /24 %/ 

3. kommunikáció változása; elsősorban szótlanság, de megje-

lenik a közlékenység is. 

emi sajátosságot jelez illetve jelezhet: 

- a sirás reakció a lányoknál a gyakoribb, de a fiúknál is 

megtalálható; 

- az elkülönülés mindkét nemre jellemző, az agresszivitás 

csak a fiúkra; 

- a verbális kifejezés csökkenése a lányok gyakoribb reak-

ciója - bár számolni kell a lányos szülők nagyobb számú 

tapasztalatával. 

A  kudarc reakciók közül a visszahúzódás és a verbálitás csök- 

kenése konfliktus előidéző lehet, mert ellenállásként is ér-

telmezhető. 
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3. Az iskolai sikerek és kudarcok tükröződése a tanulói 

témarajzokban. 

Az élmények tipikus különbsége az élmény ereje és a mély-

sége. A témarajzban az elsődleges kiválasztás ténye és a tör-

ténés időpontjának verbális megfogalmaztatása az élmény ere-

jének feltárását szolgálja. A választás intervalluma behatá-

rolt a téma jellegénél fogva /iskolai 1-3.osztály/. Az idő-

pont aktuális és korábbi eseményeket jelöl meg. Az aktuális 

élménytartalmak elsősorban az élmény intenzitását jelzik. De 

minél korábbi az időpont, annál nagyobb a valószinüsége, hogy 

az élmény mélysége /mennyire lényeges az személyiség számá-

ra/ jelenik meg. Leivel a korai iskoláskorban általában nem 

nagy az élmény szilárdsága. 

A vizsgálati személyek válaszadásaira a konkrét időpon-

tok jelölése a jellemző. Az élmények gyakoriságát jelöli ki-

fejezések két fokozatot jeleznek: "többször" és "mindig". A 

bizonytalan  válaszadás a kudarc élményeknél lesz számottevő 

/negativ involváltság ?/. 

A siker élménynél a tanulók 94 százaléka konkrét idő-

pontot határozott meg. A "többször" és "mindig" egyenlő arány-

ban a jelölések 2 százalékánál jelenik meg. A bizonytalan 

válaszok száma elhanyagolható /1 fő/. Az élmény időpontját 

nem tudja jelölni a gyermekek 3 százaléka. 

A konkrét időpontok jelölésének megoszlása: 

1.oszt. 1.v.2_0szt 2 oszt_ 3 i o s zt. 

fiuk 12 1 22 19 

lányok 1 2 28 24 

Összesen: 13 3 50 43=109 fő 
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A kudarc élménynél a vizsgálati személyek 87 százaléka neve-

zi meg konkrétan az időpontot. Az élmény gyakoriságát a ta-

nulók 6 százaléka jelzi, ebből 5 százaléka a "többször"ka-

tegória. A bizonytalan válaszok a populáció 5 százalékát je-

lölik. Nem tudja megnevezni az időpontot 1 százalék. 

A konkrét időpont jelölések megoszlása: 

óvoda l.oszt. 	1.v.2.oszt. 2.oszt. 3.oszt. 

fiúk 1 10 - 24 17 

lányok - 3 1 21 24 

Összesen: 1 13 1 45 41=101 fő 

A kudarc élménynél csökken a "nem tudom" válaszok száma, de 

megnövekedik a bizonytalanok csoportja. Az élmény gyakori - 

ságát jelző "többször" kategória az előbbivel azonos nagy - 

ságrendet képvisel és tartalmukat tekintve szociális jelle-

gűek. A konkrét időegységek közül a második osztály kap 

hangsúlyt a siker illetve kudarc élményeknél egyaránt /46 

illetve 44 százalék/. Feltételezhető lenne, hogy magas szá-

muk összefügg az osztályozás megjelenésével, de az élmény - 

tartalmak elsődlegesen szociális jellegűek. Helyette az ak-

tuális kudarcoknál tapasztalható a teljesitmény jellegű él-

mények növekvő száma. Külön figyelmet érdemel a legkorábbi 

időegység, az első osztály. A jelölések száma azonos a si-

ker illetve kudarc élményeknél és elsősorban a fiúknál je-

lenik meg /12:1, 10:3/. 

A legkorábbi jelölt időpontok: 

óvoda: 27. számő fiú kudarc élménye: 

"Dajka megvert minket, mert ráöltögettük 

nyelvünket. Én.aem voltam benne." 
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első tanitási nap: 108.számú fiú kudarc élménye: 

"Ott ülnek a gyerekek, hányingerem van." 

rajzon csak a vizsgálati személy és a tanitó 

van jelen/. 

"Utálok iskolába járni." 

2. Az  emóciók hordozói a tudatban általában bizonyos képek: 

tárgy, cselekedet vagy esemény, mely kiváltja. Az élmény-

rajz az emócionálisnak a képi átforditása, mely vizuális 

tartalmakkal történik. Az ábrázolható tartalom vagy a tar-

talmat nyomatékossá tevő tartalmatlan grafikus elem téri, 

idői, tartalmazási viszonylatokat jelöl. A grafikusan közölt 

tartalom mentális eleme az esemény. 

A témarajzok téri és idői viszonylatai, eseményei:  

A siker élmény lehetőségét a vizsgálati személyek 6 százalé-

kánál a családi környezet biztositja /együttlét, együttes 

tevékenység/. 

Az iskolai élet eseményeit az élmény 91 százaléka tartalmaz 

za. Az iskolán kivüli, városi rendezvény a vizsgálati sze-

mélyek 3 százalékánál jelenik meg. 

Az iskola, mint tágabb és szűkebb környezet tükröződik az él-

ményekben. Az iskolai környezetet /széleskörű értelmezés/az 

élmény tartalmak 12 százaléka jelzi, s azok egyharmadát a 

hagyományos ünnepek eseményei adják /télapó,farsang/.Megkö-

zeliti ezt az értéket a versengés lehetőségei: akadályver-

seny, mesemondó-verseny, futball bajnokság. 

Az adott osztály környezet történései az élmények 71 száza-

lékánál jelennek meg és ezek megoszlása: 

1. tanórák /23 fő/ 

2. osztálykirándulás /22 fő/ 
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3. tízperc /15 fő/ 

4. hagyományos ünnepek osztályszinten /13 fő/ 

A tantárgyi jelölésnél az anyanyelvi órák eseményei az el-

sődlegesek /9 f ő/ és értékrendben matematika, testnevelés, 

ének, osztályfőnöki órák követik. Az osztálykirándulás két-

harmada helyi és egyharmada országjárást tartalmaz. Az osz-

tály ünnepélyek /télapó, fenyőfa/ jóval magasabb értéket kép-

viselnek, mint iskolai vagy napközi otthonos szinten. A nap-

közi otthon eseményei közül a szabadidős tevékenység kap je-

lentőséget /e kategória 8 százalékos értéket képvisel/. 

A kudarc élmény a vizsgált tanulók 3 százalékánál a csa-

ládi környezetre utal és személyi konfliktust jelez. Az isko- 

lán kívüli környezetként az utca, mint a kortársi együttlét 

szinhelye jelenik meg és 10 százalékot képvisel. Az iskola 

történéseit élmények 84 százaléka tükrözi. Ebből 70 százalék 

az adott osztály környezet eseményeit jelzi és ezek megosz- 

lása: 1. tanórák /41 fő/ 

2. tizpercek /37 fő/ 

Az osztály történéseinek jelentősége a siker-kudarc szempont-

jából közel azonos, de azon belül a tanórák és a tizpercek 

kudarcképző lehetősége emelkedett /23:41 és 15:35/. A tan-

tárgyak megoszlása: matematika /12 fő/, testnevelés /9 fő/ 

és anyanyelvi /8 fől. 

A szülők megfigyelési tapasztalata és a tanulók témaraj-

za az alsótagozatos tantárgyak közül az anyanyelv és matema-

tika tantárgyakat emeli ki. A siker ős kudarc élmények az 

anyanyelvi tantárgyon belül gyakoriak. A legmagasabb gyako-

risági érték egybehangzóan a kudarc élménynél jelenik  meg. 
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Bár a közvéleményben a matematika a leggyakoribb kudarc 

forrása. 

Az osztálykirándulások élményképző hatása közismert. A 

siker élmények körében elfoglalt rangja /második legmagasabb 

érték/ Azonban elgondolkodtató. Az évi egy-kétszeri alkalom 

élményhatásban szinte azonos a tanulás, a tanórák élményszer-

zési lehetőségeivel /22 illetve 23/. Másik figyelemfelhivó 

tény az ünnepélyek hatásának beszűkülése. A politikai,moz-

galmi ünnepek körét egyetlen sikerélmény jelzi /kisdobos ava-

tási, igaz, hogy kudarc tartalomként sem jelennek meg. Az is-

kolai társas élet egyik szintere a tanórák közti tizpercek. 

A társas együttlét, az együttmozgás élményképző: Igy jelen-

léte a siker élmények körében szinte természetes. A  kudarcok 

közti gyakorisága azonban figyelmet érdemel. Vizsgálati ada-

tok alapján a tizpercek eseményeiből a tanitó kiszorul, a je-

lenléte kivételes eset /52 alkalomból 2 eset/. Jelenléte a 

sikerélményekben szinte elhanyagolható és ellentmondásos: 

egy esetben jelen van, és egy esetben akadályoztató.A kudarc 

élményekben jelenléte büntető szerepéből adódik:fegyelmez 

szid, büntet. Az iskolai élet eseményeit tükröző témarajzok 

száma 203, ebből 105 a siker és 96 a kudarc élmény / össz 

élményrajz 228/. Az élménytartalom esemény jellege szerinti 

megoszlása: 

teljesitménybeli: 	szociális: 

siker 
	

23 /22 %/ 	82 /78 

kudarc 
	

33 /34 %/ 	63 /66 

A szociális térben lezajló interperszonális kapcsolatoknak 

van elsődleges szerepe a siker illetve kudarc élmény kiala- 
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lat ennek a ténynek ellentmond, a teljesitménybeli élmény 

szerepét hangsúlyozza /lásd:siker-kudarc szülői megfigyelé-

si tapasztalata/. Az ellentmondás alapja valószinűleg a szü-

lők teljesitmény orientáltsága /láad:szülők tanulmányi el-

várása illetve tanulók tanulmányi eredménye, valamint a szo-

ciális mező eseményeiben való tájékozatlanság. Ez utóbbinál 

a vizsgálati adatok szerint a tanitó kevésbé tölthet be köz-

lő szerepet. Pl. 93. számú tanuló sikere: /sorozatos kudarc, 

bukás/ a virág locsolásáért a tanitó szóbeli elismerése; 89. 

számú tanuló kudarc élménye:/ tanulmányi átlaga 4,3, siker 

orientált/ másodszor nem sikerült kiug rania a mozgó hintá - 

ból, a barátainak sikerült. 

Az iskolai élet történéseinek eseménnyé illetve élmény-

nyé válását csak megfigyeléssel nehéz tetten érni. Különösen 

akkor, ha  a tanitó nincs jelen a szituációban. A szülők kö-

rében előforduló osztályzat fetisizálása is lehet az ellent-

mondás alapja. A kudarc élményeknél azonban másfélszeresére 

emelkedik a teljesitménybeli elégtelenség. Található olyan 

élménytartalom, melyben a teljesitménybeli és szociális jel-

leg együtt jelenik meg, ok-okozati összefüggésben. A projek-

ció pedig az okozatot emeli ki /szociális/, hangsúlyozza. 

Pl.  29. számú tanuló kudarca: a tanítótól szemrehányást kap 

a matematika egyesért. "Magamtól is tudom, hogy ki kell ja-

vitanom"; 82. számú tanuló kudarca: matematika példát nem 

tudta megoldani a táblán /112+111=?/negyedóráig álltam szót-

lanul az osztály előtt." 
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Az élménygondolkodás tartalmaiban a mentális és az emo-

cionális szféra találkozik. A kisiskolás korban a grafikus an  

közölt tartalom, az esemény élményszerüséggel, érzelmi-indu-

lati összetevőkkel bővül. A helyzet és a hozzáfüződő emócio-

nalitás tagolatlan. Az emóció a szükséglet megnyilvánulása - 

ként, létezésének pszichikus formájaként jelentkezik és a 

szükséglet aktiv oldalát fejezi ki. Magába foglal törekvést, 

vágyat az iránt, ami az érzelem számára vonzó. Minden érzel-

mi állapot motivációs állapot is. A motiváció az érzelmi fe-

szültség, a szükséglet és kielégités lehetőségének találko-

zása. A cselekvésben nem megnyilvánuló motivumok áttétele-

sen fejeződnek ki, kivetitődnek. Az élményből következtetni 

lehet az egyén motivációs szférájára és azok kielégitettsé-

gi szintjére. 

Az élményrajzokban projektált motivációs állapotok:  

A siker  é l m é n y rajzolását minden vizsgálati sze-

mély vállalta /116 fő_/. A motivációs tartalmak megoldása: 

affektiv motivációs dimenzió: 54 fő /46 %/ 

kognitiv motivációs dimenzió: 23 fő /20 %/ 

effektiv motivációs dimenzió: 39 fő /34 %/ 

A affektiv dimenzión belül értékrangsor: 1. társakkal való 

érzelmi kapcsolat /37 fő/, tanitókkal ill. felnőtekkel va-

ló kapcsolat / 17 fő/. 

A kognitiv dimenzión belüli értékrangsor: 1. az aktivitás 

/17 fő/, 2. helyen azonos létszámmal a valóság önálló megis-

merésére való késztetés és a tudásvágy / 3-3 fő/. 

Az effektiv dimenzión belüli értékrangsor: 1. önértékelés, 
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megbecsülés vágya /18 fő/, 2. teljesitménymotiváció /16 fő/, 

3. A kollektiva normáihoz való igazodás /5 fől. 

A siker motivuma elsősorban a társakkal való jó érzel-

mi kapcsolat hatásában van. Az affektiv és effektiv motivá-

ciósávok a kortársi társas kapcsolatok jelentőségét hangsú-

lyozzák; a társakkal való jó érzelmi kapcsolat ill. a  megbe-

csülés vágya. Ezt a megállapitást fogalmazta meg az egyik 

szülő: "A fiam a társak miatt szeret iskolába járni." 

E vizsgálati eredmény összhangban áll a szovjet kutatások 

eredményeivel, mely szerint egyrészt az érzelmi, a felnőttek-

hez és a kollektiva tagjaival való jó kapcsolat, másrészt er-

kölcsi jellegű, önértékeléssel, önbecsüléssel kapcsolatos ösz-

tönzések a tanulás általános motivumai. Jelen vizsgálatban 

a tanitóval való jó kapcsolat viszonylag alacsony gyakorisá-

gi értéke csak részben magyarázható a 8-9 éves tanulók élet-

kori sajátosságával /lásd: a tanitó jelenléte és funkciója 

az élmény szituációkban/. Még a kortársi kapcsolat motivuma 

közel azonos gyakorisággal jelenik meg a nemeknél /19 : 16/, 

a tanitóval való jó kapcsolat elsődlegesen a lányokra jel-

lemző. /11:6/. 	tanitó-tanuló kapcsolat jellegének feltér- 

képezése újabb vizsgálat tárgyát képezhetné. Megfigyelési 

tapasztalataim szerint az alsó tagozaton is gyengül a tani- 

tóval való érzelmi azonosulás, a példakép bizalmának fenntar-

tására való törekvés, mint ösztönző hatás. 

Még az affektiv dimenzió az emberekhez való viszonyt meghatá-

rozó késztetéseket tartalmaz, a kognitiv az egyénnek a fela-

dathoz való viszonyát tükrözi. A vizsgálat adatai alapján a 

konkrét tanulási motivumok közül az aktivitás a domináns elem 
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/17:3/. Tartós érdeklődéshez, kitartó tanuláshoz csak akkor 

vezethet, ha kiváncsiság, a felfedezés vágya egyesül az ak-

tivitás drive-val. Az előbbi motivumok szinte elenyésző gya-

korisága a passziv, receptív, epizódikus kiváncsiság létét 

bizonyítja /lásd: kirándulások élményeinek gyakorisága/.Va-

lószinűleg ezzel magyarázható a közlekedési eszközök /autó-

busz, hajó/ kiemelt helye a projekciós tartalmakban. Példá-

ul 103. számú fiú tanuló siker-élménye: egy hajó "Bendegúz". 

Az irányitott beszélgetés jegyzőkönyvéből: "hi mindig utál-

tam iskolába járni 	 Olyan  is lehet, ami nem az iskolá - 

ban,  de az iskolai kiránduláson történt? .... Minek rajzoltam 

volna oda a  gyerekeket  meg a tanitókat 	Itt a hajó a lé- 

nyeg." Igy az aktivitás a hosszú távú, célra irányuló tevé-

kenységhez már nem biztositja az eredményességet. Külön fi-

gyelmet érdemel az a tény, hogy a motivum szférákon belül 

itt jelenik meg a legnagyobb gyakoriság különbség a nemek-

nél, a fiúk javára /13:4/. 

Az effektiv dimenzión belül a megbecsülés vágya megnyil-

vánulhat a teljesitményre való törekvésben is. A témarajzok-

ban a teljesitménymotiváció, mint mások szeméven elért si - 

ker igénye jelenik meg. Valószinúleg ebben rejlik az osztály-

zatok szerepe a projekciókban. Pl. 17.számú leánytanuló si-

kerélménye: Tanitó néni kiosztotta a matek dogát, ötös lett. 

/ülő osztálytársak, a tanitó átnyújtja a felnagyitott dolgo-

zatlapot "g 5", vizsgálati személy az osztály előtt veszi 
át./ A vágy a szükséglet tudatosulásának kezdeti szakasza. 

Az élménygondolkodás tartalmaiban a vágy és valóság nem kü-

lönül el élesen, de a prolékcióban tetted érhető. Az élmény 
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grafikus ábrázolását követő verbális megfogalmazás eseten-

ként a vágytartalmat megerősitette. Pl. 6. számú tanuló si-

ker élménye: A télapó ajándékot ad az osztály jó matematiku-

sának. Az utóvizsgálat jegyzőkönyvéből: "A télapó osztogat-

ja az ajándékot 	 A gyerekek a pad mögött vannak .... 

nem látszanak 	 télapó kihiv egy gyereket" 

spontán megjegyzés rajzolás közben: "És ezután még jön hoz-

zám az anyukám matekozni" 

A vágytartalmat megerősitő egyéb vizsgálati adatok:  

- tanulmányi teljesitménye változó, rontott és a jelen-

legi átlageredménye 4,2. 

- tanulmányi problémája van maternatikából,jelenleg kö-

zepes teljesitményű 

- átlagos státusú és vezetői ambicióvai rendelkezik; 

társas kapcsolatai konfliktusosak 

- hiányolja tanitója elismerését 

- a szülő teljesítményorientált és részben elégedett, 

a tanuló sikerorientált. 

A siker élményekben 9 esetben jelenik meg a vágy. A vágytar-

talmak csoportositása. A tanitó figyelmének az elnyerése 

/3.sz./, általában az elismerés / 6.sz./ társ.ill.baráti 

kapcsolat vágya /32, 37, 48 sz./ kortársakkal való együttlét 

ill. együttes tevékenység /27,42 sz./, az aktivitás ill. el-

ismerésre való vágy együtt jelenik meg a szereplési igénnyel 

/62 sz./. Külön figyelmet érdemel az 52 sz. élmény, melyben 

a barátokkal való kedvelt játék ill. a tanitóval való együtt-

lét ambivalens érzése jelenik meg: barátai nélküle játszanak 

és ő a tanitóval van együtt. 
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E tartalmat megerősitő egyéb vizsgálati adataim: 

- tanulmányi átlageredménye 4,2 

- saját teljesítményével részben  elégedett, "kitünő" 

eredményre törekszik /a szülő verbálisan tagadta 

ezt a célkitűzést: "nem" célunk a kitünő/ 

- tanitóinoz érzelmileg ragaszkodik. 

A kudarc é l m é n y rajzolását 3 tanuló nem vállal-

ta, igy 113 élményrajz készült. Az emócionális szféra alap-

megnyilvánulásainak szintjei a kudarcokban: 

1. szegi vi effektiv érzékenység: 9 fő  /8 

- bizonytalanság, ijedtség, fájdalom, "tárgyiatlan" 

félelem - 

2. tárgyi érzelmek: 104 fő /92 W 

A tárgyi érzelmek megoszlása motivációs tartalmak alapján: 

affektiv dimenzió: 51 fó /45 / 

kognitiv dimenzió: 11 fő  /10 ó/ 

effektív dimenzió: 42 f ó /37 

Az affektiv dimenzión belül gyakorisági értékrend: l.társas 

kapcsolatokban sérelem /34 fél, 2. tanitóval való kapcsolat-

ban sérelem /17 fő/.  

A kognitiv szférán belül értékmegoszlás: 1.Teljesitőképes-

ségben /8 fől, 2. aktivitásban /2 fő/, autónómiában /1 fő/. 

Az effektiv dimenzión belüli gyakoriság: 1. elvárással ellen-

kező viselkedés / 27 fől, 2. önértékelési sérelem /15 fo/. 

A  személyes törekvés és az akadályoztatottság illetve 

siker-kudarc egyaránt az affektiv szférában a leggyakoribb, 

a fiúknál és lányoknál-egyaránt. /54:51/. A kudare elsődle-

gesen a kortársi kapcsolgtokban jelenik meg. A társakkal va- 
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ló jó kapcsolat kifejlődésének kritikus periódusa ez a kor. 

A vonzódás vagy a taszitás, a szembefordulás, az agresszió 

a tanulói személyiség alapmotivuma lesz. A jó érzelmi kapcso-

lat, a csoportba való tartozás kellemes, biztonságot adó ér-

zésére való törekvés kielégitésének lehetősége a vizsgálati 

személyek 45 -ársál problémát jelent. . legemberibb szükség-

let meghiúsulása az ellenségeskedés alapja, a harag és ag-

resszió, a közösséggel szembeni érzés kialakitója lehet. A 

kortársi kapcsolatokban megjelenő frusztráció a lányoknál 

erőteljesebb /leány 21, fiú 13/. A fiúknál megközelitően fe-

le-fele arányban a kortársi illetve a tanitóval való kapcso-

lat kudarca található /kortársi 13, függőségi 10/. Míg a lá-

nyoknál a kortársi kudarc magasabb értékű mint a kortársi 

siker, a fiúknál a függőségi kudarc gyakoribb mint a függő-

ségi siker élménye. Pl.  86. számú lány tanuló kudarc a : meg-

vertek az osztálytársaim, sírok. "Örül, hogy végre egyszer 

megvert .... i4em szeretett 	 Ebben az évben is megvertek' 

24.számú fiú kudarca : A tanító néni beirta az ellenÓrzőmbe, 

hogy anyukám menjen be, mert baj van velem. "Többen vereked- 

tünk 	 de csak nekem irt be 	 nem is én kezdtem ... 

Valahogy nem csipjük egymást." 

Az affektív dimenzió kudarc gyakorisági értéke valame-

lyest emelkedett a siker értékéhez viszonyitva /34 ;y-ról 37 

Q-ra/. 

A  motivum szférán belül az elvárt viselkedéstől való 

eltérés jelenik meg mindkét nemnél elsődleges kudarc forrás-

ként, de a filíknál hangsúlyozottabban /leány 12, fiú 15/. A 

normák megszegése a csal alottság, a szégyen, a bűntudat ér- 
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zését, élményét váltotta ki a tanulóknál. A kudarcokban a 

tanító és a tanuló normális kapcsolata is tükröződik:saját 

viselkedésével vétett 10 tanuló; a tanitó viselkedésével 

nem tartotta be a követelt normát 10 élményben és hét él-

ményben a tanulótárs szegte meg a szabályt. 

A saját normaszegés következménye bűntudat, szégyen, 

büntetés. Pl. 20. számú fiú tanuló kudarca:elfelejtettem be-

vinni a gyűjteményt. "A tanitó néni sze retett, de csalódott 

bennem." 

61 számú lány tanuló kudarca: Az ellenőrzőmben aláírtam az 

egyest és a hármast. "6irtam 	 a többiek meg kinevettek' 

/A tanitónő észrevette a hamisítást''/. A normák betartására 

való késztetés és a normák betartatásának ellentmondásossága 

frusztráló -hatású. A mások normaszegését ha nem követi bün-

tetés a csalódottságot az igazságtalanság érzése súlyosbit-

ja. A megitélés és következmény állandóságát, a következetes-

séget elvárják a tanitótól. Pl. 92. számú lány tanuló kudarca: 

Lányok nem engednek velük labdázni. "Megmondtam a tanító né-

ninek, de az nem szólt rájuk." 

95.számú lány tanuló kudarca:Napközis tanitója olló lopásá-

val vádolta meg. Pedig az ollót a nevelő kartársa kérte el és 

vitte el, majd hozta vissza. 

A viselkedési normák betartását a pedagógustól elvár-

ják. Ha a tanító viselkedése ennek az elvárásnak nem felel 

meg, kudarcként élik át. Kudarc élményüket súlyosbitja, ha a 

szabálysértő büntetése elmarad. 

Például: 45.számú leány tanuló kudarca. Tizpercben futó tár-

sa fellöki. "áirok.... A tanitó néni felküld az osztályba." 
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Az ÉN és mások normaszegésének aránya nemenként különböző 

/fiúknál 6:9, lányoknál 4:8/, de megközelítő értékű/.Az ÉN 

értéke fiúknál 40 így, lányoknál 33 %/. A mások megitélésében 

a fiúk a kortársak felé kritikusabbak, a lányok a tanitó fe- 

lé. 

Az egyén önbecsülésének önmaga előtt való fenntartása 

a dimenzión belül az értékrangsor második helyét foglalja el 

/dimenziós érték 36 %-a/. A nemek aránya szinte azonos/ 7 

illetve 8 élmény/. 

Például: 41 számú fiú tanuló kudarca: A fiúknak meg akartam 

mutatni, hogy én vagyok a leggyorsabb. Elgáncsoltak, eles-

tem. "hiába állították ki, akkor° sem lettem az első". 

49.számú lány tanuló kudarca: Négyesre feleltem . T anultam 

és nem tudtam."Nem volt igazságtalan a tanító néni... Oly-

kor mindent elfelejtek... Az iskolában nem jut az eszembe." 

Az  effektív dimenzió kudarc élményei az erkölcsi tudat fejlő-

dési tendenciáját jelzik, a normák interiorizálódását: elvá-

lásnak megfelelő viselkedés - betartatási késztetés - az el-

fogadott norma a saját viselkedésének megitélési mércéjévé 

válik. A következetlen megerősités érzelmi feszültséget hoz 

létre, a normaszegés büntetésének elmaradása negativ érzel-

meket alakit ki. A szégyen, a bűntudat önmagában azonban nem 

vezet normatartáshoz. 

A kognitív dimenziót képviseli a legalacsonyabb kudarc gya-

koriságot /10 j/. A három szféra siker-kudarc arányát tekint-

ve ebben a dimenzióban a legkedvezőbb az értékpár /sikertar- 

talom 23, kudarctartalom 11/. Ha a dimenzión belüli rétegek-

nél viszonyitunk, már megkérdőjeleződik az alábbi megálla- 
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pitás: 

tudásvágy, teljesitménykésztetés:sikertartalom 3, 

kudarc 8. 

A  teljesitménykésztetés az élménytartalmakban 3 tanulónál 

jelenik meg a 116-ból. Negativ érzésként növekszik a számuk 

8-ra. f;zt a tényt erősíti meg, hogy a siker élményekben az 

aktivitás nem a feladathelyzetek keresését jelöli, az együtt-

mozgás nem a tanitóval jellemző. A teljesitménykésztetés 

igaz összefügg a másik két dimenzióval, hiszen serkenti a 

tanulót az is, hogy másoktól elismerést nyerjen, saját sze-

mében növekedjék az önértéke. A legszemélyesebb kognitiv ha-

tás azonban a tanulási tevékenységben való érzelmi kielégü-

lés. 

A tartós motivációs rendszer kialakulásához fontos len-

ne a hálom szféra egyensúlya. A társas kapcsolatokban az af-

fektiv késztetés, a viselkedéstirányitó morális értékrend-

sze alakulásában az affektiv ösztönzés, a tanulási tevékeny-

ségben a kognitiv tényező. 



V. Hogy  megállapíthassuk, mikor, milyen motiváló ráhatás 

eredményezhet elégedettséget, először is azt kell tudnunk, 

hogy mi készteti a tanulót leginkább. A késztetések és azok 

kielégültségi szintje a siker-kudarc élményekben tetten ér-

hető. Az élmények jellege pedig tükrözi a tanuló iskolához 

való érzelmi viszonyát. 

Szakirodalmi adatok arra mutatnak, hogy az iskolai munkát 

a környezet tagjaival való kapcsolat, maga a végzett tevé-

kenység és a követelésnek megfelelés motiválja. Az iskola 

leginkább a kognitiv motivációs fejlődés szempontjából hoz 

ujat. Kozéki Béla szerint alsó tagozatban a szülővel való 

szoros érzelmi kapcsolat megőrzi elsődlegesen motiváló sze-

repét, de mellé a kognitiv motívumok zárkóznak fel. Ezt kö-

veti a pedagógus motiváló szerepe. A társakkal való kapcso-

lat motiváló szerepe ekkor van kialakulófélben /Kozéki, 1980. 

194.old./ 

A vizsgált harmadik osztályos tanulók témarajzaiban megnyil-

vánuló késztetések e életkori sajátosságokkal csak részben 

mutatnak egyezést. A szociális motivumok alapvetőek, az ego-

integrativ késztetések zárkóznak fel mellé. Az iskoláskor-

ban domináns kognitiv dimenzió pedig kialakulófélben. Az 

erős affektiv motiváció a közösségi érzés alapja, de csak a 

kognitiv és effektiv motivumok megfelelő egyensulyával biz-

tosithatja tartósan. Elfogadva BOzovics álláspontját, hogy 

a megismerési motívum attól kapja erejét, hogy beépül a ta-

nuló társas kapcsolataiba és egyéni törekvéseibe, magából a 

tanulási tevékenységből eredő motívumok alacsony gyakorisági 
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értéke pedagógiai problémát jelezhet. 

A témarajz élményeiben az affektiv késztetések az elsőd-

legesek és a lányoknál valamivel fontosabbak. E dimenzió e-

rőssége kapcsolatban van a koguitiv dimenzió alacsony gyako- 

risági értékével. A szociális dimenzión belül a társakkal 

való kapcsolat hangsúlyosabb, mint a tanitóval való kapcso-

lat. Ez a tény látszólag ellentmond a szakirodalom megállapí-

tásának. Ugyanis az érzelmi kielégülés vágya a hiányzó el - 

fogadás, szeretet megszerzésére ösztönzi a személyiséget. A 

tanitóval szembeni érzelmi kielégületlenség felerősitheti 

a társakkal való jó kapcsolat késztetését. Ezt a felvetést 

igazolhatja a vizsgálati élmények jellege ill. a tanító sze-

repe az élményekben. A szociabilitás érzékenysége maga után 

vonja a szociális kudarcok számának növekedését. Lányoknál 

a kortársi kapcsolat a konfliktuspsabb, a fiúknál a függősé-

gi viszony. A szeretet igény frusztrálásával függ össze a 

szociális ill. effektiv kudarcokban megjelenő támadó, ellen-

séges magatartás. Az affektiv dimenzió domináns volta elle-

nére a dimenzión belüli értékek közti összefüggések alapján 

feszültségforrást jelez, A kielégitetlen érzelmi kapcsolódá-

si szükséglet feszült, nyugtalan érzelmi állapothoz vezet, 

és az ambivalens tartalmakkal terhelt érzelmi feszültség 

rontja a közösségi kohéziót és az egyén tájékozódási, isme-

retszerzési késztetését is. E szociális klima, mely a közér-

zetben jelentkezik már befolyásolhatja az iskolához való ér-

zelmi viszonyt. 

A kognitiv dimenzió kulcsfontosságú késztetéscsoport az is-

kolai életben. Vizsgálati gyakorisága a legalacsonyabb érték 
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és elsősorban nem magából a tanulási tevékenységből ered .  

A dimenzión belüli legmagasabb érték az aktivitás, érdeklő-

dés követésének késztetése, mely a fiúknál jelentkezik hang-

súlyozcttabban. Ez a tény nem egyezik az eddigi kutatási 

eredményekkel /Kozéki, 1980.,193.old./ Az élményekben az 

aktivitás alapja a felfedezés öröme, az ujdonság keresése, 

mely elsődlegesen a tanórán kivül jelenik meg. Bruner sze-

rint a bizonytalanság varázsa stimulálja e aktivitást és az 

életkorral haladva a jelentősége csökken. A kiváncsiság tar-

tós és aktív formája a megismerésben, az ismeretszerzésben 

jelenik meg, amely az élményekben a teljesitménykudaxcokban 

tükröződik alacsony gyakorisági értékkel. Az önállóság érté-

ke szintén elhanyagolódik e dimenzillan. A fiúk önállóság 

késztetése,mint nemi sajátosság közvetettebb, a társas kap-

csolatokban jelenik meg, az affektiv dimenzió depedencia ku-

darc gyakoriságában. A kognitiv késztetések alapja a tanitó-

tanuló közti interakció, értelmi együttműködés. Az ismeret-

len keresésére, az önálló feladatmegközelitésre a tanitó ösz-

tönöz: aktivizál, beláttat, megértet, stb. E kognitiv kész-

tetéseket a tanitóval való azonosulás erősiti,iiietve a hi-

ánya gátolja. Ha az érzelmi kapcsolat gyenge, az önállóság 

gátolt, az aktivitás alapja a passziv,receptiv, epizódikus 

kíváncsiság a tudásvágy késztetése szükségszerűen alacsony 

hatékonyságú lesz. A vizsgálati adatok alapján úgy tűnik, 

hogy a tanulási tevékenység a tanulmányi teljesitmények el-

lenére nem tölti be a funkcióját. A harmadik osztályban a 

tanulást dominánsan külső, szociális tényezők ösztönzik. A 

vizsgálati adatok alapján az önintegráló késztetések felzár- 
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kozóban az affektiv dimenzió mellé. A dimenzió két rétege 

megközelitően azonos gyakorisági értéket mutat. Az önérté-

kelés késztetése a lányoknál valamivel hangsúlyosabb. A meg-

becsültség motivuma a külső hatások nyomén létrejött  belső 

betartási késztetés. Kisiskolás korban a külső szabály és 

a tekintélyszemély véleményének függvénye. Igy a lányok 

erős affektiv késztetése felerősíti a megbizhatáság érzése 

megőrzésére való törekvést. Az értékkövetés késztetése mind-

két nemnél motivál. Ez a vizsgálati tény eltér a szakiro -

dalmi megállapitástól, miszerint a lányok valamivel motivál-

tabbak. x valamivel nagyobb gyakorisági értékük megjelenik, 

de csak a siker élményében. A társas kapcsolatok érzékenysé-

ge, valamint azok konfliktusosságából adódóan a kudarcok 

mindkét nemnél jóval gyakoribbak. Az összetartozás erkölcsi 

alapja frusztrált / az érzelmi alapú konfliktusok nem mul - 

nak el nyomtalanul/. A normatartást a kontroll határozottsá-

ga, következetessége adja. A kudarc élményekben a kontroll 

következetlensége tükröződik. A következetlenség részben ab-

ból a helyzetből adódik, hogy a társas események főként tan-

órákon kivül zajlanak és a tanitó, mint betartató személy 

nincs jelen. /pl.:tanórák közti szünetek/. A normatartás ha-

tékonysági alapja, hogy a tanitó viselkedése is megfeleljen 

e normáknak. A kudarc élményekben a norma ellen vétő szemé-

lyek: r;Tü, kortársak és a tanitó. A rétegen belüli legwaga - 

sabb értékek,a nemeknél azonosak, de a vétséget elkövető 

személy más és más: fiúknál az ÉN, lányoknál a tanitó. 

Az élményekben a normatartás egyszerre serkentett és 

gátolt. Az affektiv dimenziókban jelentkező tanulók és tani- 
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hoz és egymáshoz való viszonyának frusztráltsága a normák 

belsővé válását lassithatja és konfliktusossá teheti. 

A siker-kudarc élményrajzokban tükröződő motívum dimenzió 

struktúrája globálisan egyezést mutat a szakirodalomban ta-

lálható életkori és nemi motivum sajátosságokkal. A rendel-

kezésre álló személyiség vizsgálati adatok megerősitik a té-

marajz vizsgálati értékeit. A témarajzok projekciós tartal-

ma és az utóvizsgálatként alkalmazott irányított beszélgetés 

adatai összhangban állnak egymással. Az előbbi tapasztala-

taim alapján úgy vélem, hogy a témarajz alkalmas a kisisko-

lás siker-kudarc élménytartalmainak feltárására. 

A siker-kudarc élmények feltérképezésére a szülői meg-

figyelési eljárás nem adekvát eszköz, mert az iskolai esemé-

nyeket az ösztönző hatás irányából közelíti meg, és nem az 

átélés aspektusából. A témarajzokban megjelent élmény jel-

leg /dominánsan társas/ ismerete megerősített ebbéli állás-

pontomban. A szülő információja gyermeke iskolai életéről 

tanulás illetve teljesitményközpontú. Másrészt az élménytar-

talmak időpontja széles skálájú és az események aktuális jel-

lege mellett az egy éven belüli intervallum történései kap-

tak jelentőséget. 

xz iskolai élet eseményeiből a társas élet eseményei 

kaptak jelentőséget az élménytartalmakhoz. A tanulási tevé-

kehységben az anyanyelv illetve a matematika tantárgy tanu-

lása foglal el központi helyet. Kudarc élménytartalmakban 

gyakoribb a matematika és a testnevelés, mint az anyanyelvi 

tantárgy eseményei. A kudarcokban a tanárai események gya- 
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koriságát megközeliti a tizpercek gyakorisági értéke. Úgy 

tűnik, hogy a tanórák közti szünet a kisiskolás társas éle-

tének jelentős színtere. Pedagógiai szempontból kihasználat-

lan lehetőség, mivel eseményekből a tanitó kiszorul illetve 

távolmarad. 

A projekcióban megjelenő késztetések illetve azok kielé-

gitettségi szintje értelmezésem szerint a motivumstruktúra 

diszharmóniáját jelzi: dominánsá vált az affektiv dimenzió 

egyik sávja /kortárscsoport/,melyet felerősiti az effektív sáv 

és nem zárkózik fel a kognitiv dimenzió. Kozéki megfogalma-

zása szerint: "egy motivációs sáv - egyfajta ösztönzés - túl-

zásba vitele, bármely erős fokozása nem oldja meg a motivá-

ciós rendszer fejlesztését, sót, eltorzithatja azt" /Kozéki, 

1980.,271.old./ Ebből adódóan a pedagógiai probléma alapját 

abban látom, hogy a harmadik osztályban még alig kialakuló-

félben lévő kognitiv késztetésblokk hogyan képes betölteni 

majd döntő szerepet a felső tagozaton. És e vizsgálati tény-

ben látom az iskolától, a tanulási tevékenységtől való távo-

lodás elsődleges forrását. 

Az élményrajzok alapján a vizsgált kisiskolások elége-

dettségi illetve elégedetlenségi érzését elsősorban a kor - 

társi társas kapcsolatok határozzák meg és a tanulási tevé-

kenység érzelmi hatása elhanyagolódik. Valószinűleg e tény 

a magyarázata annak a szakirodalmi megállapitásnak,miszerint 

az egy-kettő osztályosok iskolához fűződő emócionális viszo-

nya nincs összhangban a jó intellektuális szint és a köte - 

lességtudat összefonódásából adódó megfelelő teljesitmény-

nyel /Kósáné, 1984./ Vagyis a kisiskolások iskolához való 
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emócionális viszonyát nem a tanulmányi teljesítmény határoz-

za meg elsődlegesen. Az iskolai élmények kb. egyharmadát kö-

zelíti csak meg a tanulási tevékenység köré csoportositható 

élmények száma. 

A vizsgált tanulók kortársi kapcsolata ellentmondásos, 

ez megegyezik azzal a szakirodalmi megállapitással, hogy a 

kisiskolás kor a kortársi kapcsolat kritikus  időszaka. Ebből  

adódóan domináns szerepe az iskolához való emócionális vi-

szonyban kritikus. A tanitóval való érzelmi együttműködési 

élmény a motivurnok 15 %-át /plusz 14 illetve mínusz 16/ ad-

ja. A tanulók iskolához való viszonyát a tanitóval való ér-

zelmi kapcsolat kevésbé alapozza meg. Az érzelmi azonosulás 

hatékonysága egy átfogóbb pedagógiai problémát is jelez: A 

tanító hogyan tölti be modell szerepét a tanulói személyi-

ség fejlesztésében? 

Az élrnnyrajzokban megjelenő tanító-tanuló érzelmi vi- 

szony az értelmi együttműködés lehetőségét is behatárolja. 

A kölcsönös meleg kapcsolat, az egymás iránti tisztelet és 

megbecsülés az értelmi együttműködés alapja, igy a tanítás-

tanulás hatékonyságának alapfeltétele. Az élmények motivum- 

struktúrájában további együttműködést gátló tényező találha-

tó: az önállóság és az aktivitás gátoltsága, a kontroll kö-

vetkezetlensége. A siker-kudarc élmények alapján az iskola 

érzelmi légköre részben biztosítja a tanulói együttműködést. 

A vizsgált tanulók iskolai emócionális kielégitettsége 

nem megfelelő, diszharmónikus, igy számolni kell a kisisko-

lás küzdőképességének a prablémájával. 



A vizsgálatom alapján a tanulók iskolához való viszo-

nyának kedvezőtlen alakulását a részbeni emócionális kielé-

gitettség idézheti elő a 6-10 éves korban. 

" A tétlenségnél minden munka kellemesebb, 

ha az ember eléri azt, amiért fáradozott, 

vagy legalább tudja, hogy el fogja érni. Vi-

szont sikertelenség esetén minden fáradozás 

terhes és gyötrelmes." 

Demokritosz 
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VT.  i0:ellékle -tek jegyzéke:  

Vizsgálati terv 	 1. sz. mell. 

Siker - kudarc témarajz instrukciója 	2. sz. mell. 

Gyermeke tanulmányi teljesitményével 

kapcsolatos szülői beállitottság 	3. sz. mell. 

Szülői tapasztalat alapján gyermeke 

tanulmányi problémájának területe 	4. sz. mell. 

Szülői tapasztalat alapján gyermeke si- 

ker - kudarc élményeinek jellemző terü- 

lete 	 5. sz. mell. 

Szülői megfigyelési tapasztalat alap- 

ján a siker jellemző viselkedésmódosi- 

tó hatása 	 6. sz. mell. 

Szülői megfigyelési tapasztalat alap- 

ján kudarc jellemző viselkedésmódo- 

sitó hatása 	 7. sz. mell. 

Tematikus siker rajz időpont jelölése 	8. sz. mell. 

Tematikus kudarc rajz időpont jelölése 	9. sz. mell. 

27. számú kudarc élmény rajza 

108. sz. kudarc élmény rajza 

Siker élmény tartalma 

Kudarc élmény tartalma 

93. sz. siker élmény rajza 

89. sz. kudarc élmény rajza 

29. sz. kudarc élmény rajza 

82. sz. kudarc élmény rajza 

103. sz. siker élmény rajza 

17. sz. siker élméy rajza 

lo. sz. mell. 

11. sz. mell. 

12. sz. mell. 

13. sz. mell. 

14. sz. mell. 

15. sz. mell. 

16. sz. mell. 

17. sz. mell. 

18. sz. mell. 

19. sz. mell. 
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6. számú siker élmény rajza 

52. sz. siker élmény rajza 

86. sz. kudarc élmény rajza 

24. sz. kudarc élmény rajza 

2o. sz . kudarc élmény rajza 

61. sz. kudarc élmény rajza 

92. sz. kudarc élmény rajza 

95. sz. kudarc élmény rajza 

45. sz. kudarc élmény rajza 

41. sz. kudarc élmény rajza 

49. sz. kudarc élmény rajza 

2o. sz.mell. 

21. sz. mell. 

22. sz. mell. 

23. sz. mell. 

24. sz. mell. 

25. sz. mell. 

26. sz. mell. 

27. sz. mell. 

28. sz. mell. 

29. sz. mell. 

3o. sz . mell. 
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1.  számú  melléket 

Vizsgálati terv  

I. Iskolai környezet:  

1/ Tanuló tanulm4nyi munkája a tanitó értékelése alapján 

1-4. osztályig 

m ó d s z e r: statimtikai adatelemzés 

e s z k ö z: osztálynaplók 

2/ A tanuló tanulási tevékenységének sajátosságai: tanulási 

folyamat jellemzői, teljesitmény-beállitottsága, tanul-

minyi teljesitményével kapcsolatos viszonya, siker-ku-

darc élményei, tanulással kapcsolatos problémái 

m ó d s z e r: megfigyelés 

beszélgetés 

e s z k ö z: 1 éves időtartamú, folyamatos, egyéni meg-

figyelés; 

spontán és irányitott egyéni beszélgetés 

a tanulóval ill. tanitóval 

3/ Iskolai osztály, mint a tanulási tevékenység környezeti 

tényezője: a tanuló osztálystruktúrában elfoglalt helye, 

megbizatása ill. tisztsége, társas viselkedése, tanító- 

-tanuló kapcsolata, legkedveltebb tevékenysége, elismert-

sége ill. jutalmazottsága 

m ó d s z e r: megfigyelés 

beszélgetés 

e s z k ö z: 1 éves időtartamú, folyamatos és egyéni 

megfigyelés, 

spontán és irányitott egyéni beszélgetés a 

tanulóval ill. tanitóval 



- 67 - 

4/ Tanuló siker és kudarcélménye 

m ó d s z e r: rajztevékenység eredményének elemzése 

e  s  z k ö z: Siker-kudarc témarajz 

II. Családi környezet:  

Gyermeke iskolai tanulásával kapcsolatosan szülői ma-

gatartás: szülői követelmény-támasztás, ellenőrzés for-

mái, segitségadás, értékelés ill. jutalmazás-büntetés, 

intellektuális szükségletei, iskolai és családi követe- 

lés kapcsolta,  gyermekének sikere ill. sikertelensége, vélt 

v. valós szülői sérelem 

m ó d s z e r: beszélgetés 

megfigyelés 

e s z k ö z: irányitott egyéni beszélgetés a szülővel 

családlátogatások alkalmával 

spontán illetve tudatos megfigyelés 
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2.szúmú melléklet 

Siker - kudarc témarajz instrukció:  

A, instrukció: 

"Harmadikos vagy, elsős korod óta nagyon sok minden tör-

tént veled az iskolában. Válaszd ki és rajzold le azt az él-

ményedet, esetedet, amire a legszivesebben emlékezel vissza, 

mert valami jól sikerült, agyon jól érezted magad, nagy ö-

römöt jelentett számodra." 

B, instrukció: 

"Harmadikos vagy, elsős korod óta nagyon sok minden tör-

tént veled az iskolában. Válaszd ki és rajzold le azt az él-

ményedet, esetedet, amit a legszivesebben elfelejtenél örök-

re, de nem tudod; mert nagyon akartál valamit és mégsem si-

került, nagyon rosszul érezted magad, nagyon bántott valami." 
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számú melléklet 

A gyermek tanulmányi teljesítményével kapcsolatos szülői  

beállitottság 

III. osztályban:  

1. elégedett: 

IV. osztályban:  

26L+20F=46 8L+ 3 F=11 

2. részben elégedett: 	8 L + 9 F = 17 	4 L+ 4 F = 8 

3. látszólag elégedett: 3L+ 1F= 4 2L+ 2F= 4 

4. részben elégedetlen: 2 L 	= 2 

5. elégedetlen: 6L +17F=23 5 L 	= 5 

  

összesen: 	28 

6. beletörődött: 	1 L+ 2 F = 3 

összesen: 95 

Nem vállalta, kikerülte a válaszadást: 

13 L + 8 F = 21 

számú melléklet 

Tematikus siker - kudarc rajzokban az ÉN  

megjelenése  

Siker élményben: 	3. oszt.: 4. oszt.: 

ÉN szerepel /azonosulás/: 55 L + 49 F 13 L + 11 F = 128 

önelhagyás 	4 L+ 8 F 	3 L+ 1 F = 16 

Kudarc élményben:  

ÉN szerepel /azonosulás/: 55 L + 55 F 15 L + 12 F = 137 

önelhagyás 	1L+ 2F 	1 L 4 

Megjegyzés: Kudarc élmény rajzolását 3 tanuló /3. oszt./ nem 

vállalta. 



2. a/ anyanyelv 

olvasás 

olvasás - nyelvtan 

nyelvtan - helyesírás 

helyesírás 

helyesírás - írás 

írás 

b/ írás - környezetismeret 

nyelvtan - környezetism. 

1. a/ matematika  

b/ matematika - anyanyelv 

d/ matematika - 

matematika 

matematika 

c/ matematika 

matematika 

matematika 

matematika 
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számú melléklet 

szülői tapasztalat alapján gyermeke tanulmányi  

problémájának területe  

3. osztályban: 

14 L + 8 F 

5 L+ 4 F 

2 L + 3 F 

1 F 

3 L + 1F 

8L+  1 F 

4 L + 8 F 

2 L 

1 L 

39 L + 26 F 

1 F 

2 L + 1F 

1 L + 3 F 

5 F 

1 L + 2 F 

2 L 

- olvasás 

- fogalmazás 

- írás 

- nyelvtan 

- helyesírás 

- környezetism. 

ének 

2 L 

1 F 

4F  

= 22 fő 

= 40 fő 

= 2 Fő 

= 1 fő 

=65 fő  

= 22 

fogalmazás - környezetism. 1 L 

anyanyelv - környezetism. 1 F 

9 L + 18 F 

2L+  1 F 

1 , F  

 

= 5 

3. a/ környezetismeret  

környezetism. - technika 

 

.27 

    

2 L + 2 F 	= 4 
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számú melléklet folytatása 

4. a/ készségtárgyak 	1 L + 1 F 

ének 	 1 F 

testnevelés 	1 F 

1 L + 3 F =4 

5. a/ általános probléma 2 F 	 = 2 

Megjegyzés: - nincs problémája 1 fiú t anulónak 

- nem vállalta /tudta ?!/ 12 szülő /7 L + 5 F 

esetén/ 

4. osztályban: 

1. a/ matematika 	12 L + 2 F 

b/ matematika - anyanyelv 	1 L + 1 F 

matematika - nyelvtan 	2 L 

matematika - helyesírás 2 L + 2 F 

matematika - helyesírás-fogaim. 2 F 

c/ matematika - ének 	1 L  

= 14 fő 

=10 

= 1 

	

18- L + 7 F 	= 25 

2. a/ anyanyelv 	2 F 

olvasás - környezetism. 	1 L  

	

1 L+ 2 F 	= 3 
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5.  számú melléklet 

Szülői tapasztalat alapján gyermeke siker - kudarc 

élményeinek jellemző területe /3. osztály'/ 

/+/ 	/-/ 

I. Tantárgyi teljesítés:  

1. matematika 	: 2L+ 3F= 5 6 L+3 F= 9 

2. mat. - anyanyelv: 	1 F = 1 

mat. -olvasás 	2 L + 2 F = 4 

mat. - írás 	 1 L 	= 1 

mat. - nyelvtan 	2 L+ 1 F= 3 

3. anyanyelv 

fogalmazás 

olvasás 

1 L+ I F= 

1 L 	= 

1 F= 

10 

2 

1 

1 

1 L = 

2 F= 

13 

1 

2 

olvasás - írás 4 L + 7 F = 11 

írás 3 F = 3 

nyelvtan 1 F = 1 

helyesírás 1 L + 1 F = 2 

4. írás - környezetism. 2 L = 2 

anyanyelv 	rajz 6 L + 2 F = 8 

12 22 

5. rajz 5 F = 5 

rajz - testnevelés 5 F = 5 

10 

6. testnevelés  1 L + 1 F = 2 1 F = 1 

2 1 

7. ének 2L+ 2 F= 4 1L = 1 

4 1 

8. technika 1 F = 1 

1 

9. készség tárgyak 	8 L +15 F= 23 3 L + 1 F = 4 
/lásd. 5-8/ 

23 	4 



2 L + 3 F = 5 

23 L +19 F = 42 

2 F = 2 

49 
1 L 	= 1 

1 

2 L + 6 F = 8 

8 

II. Osztályzat:  

5 - ös 
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5.  számú melléklet folytatása 
r om.' 

4 L+ 4 F= 8 

j6 osztályzat /4,5/ 14 L + 6 F = 20 

4 - es 

rossz osztályzat /3,2,1/ 

általában az osztályzat 

28 

III.Kiemelkedő telj. "osztályels8" 

IV. Magatartás:  

V. Tanító szóbeli elismerése:  

4 F = 4 

4 

10 L + 2 F = 12 	1 L + 1 F = 2 

I. nem szólítja fel: 

12 

VI. Társas kapcsolat:  

VII. Egyéb teljesítmény:  

mese ill. versmondás 6 L + 2 F = 8 

futball 	2 F = 2 

10 

1 L 	= 1 

3 

11 L + 3 F = 14 
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G.  számú melléklet 
Szülői megfigyelési tapasztalat alapján a siker élmény  

) ellemző viselkedésmódosító hatása a gyermekénél  

III. osztályban: 

Inferakcióban kommunikációs tünet:  

a/ közlékennyé, beszédessé válik: 	a/ 8 L + 2 F = 10 

14L+11F=25 

b/ dicsekvő lesz: 

c/ magabiztos: 

1 L + 2 F = 3 

1 F = 1 

29 

b/ 1L+2F= 3 

c/ szétszórt a kom- 

munikációban: 

1 L 	= 1 

14 

Uralkodó hangulat, érzelmi állapot:  

a/ vidám, jókedvű, örül.: 

21 L + 19 F = 40 

b/ ujjongás: 	1 F = 1 

Szülő örömét várja= 

2 L 	= 2 

43 

Tevékenységben  jelentkező: 

a/ aktivitás fokozódása: 

2 L+ 7 F= 9 

Mozgás megváltozása:  

a/ mozgékony, élénk, felszabadult 

8 L + 2 F = 10 

összesen: 	91 

Viselkedésmódosulást nem észlelt:  

a/ "tudomásul veszi": 

1 L+ 1 F= 2 

b/ "nem is beszél róla": 

a/ 8L+6 F=14 

összesen: 28 

1 F = 1 	Megjegyzés: L = leány 

3 	F = f iú 
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számú melléklet 

Szülői megfigyelési tapasztalat alapján kudarc élmény  

jellemző viselkedésmódosító hatása a gyermekénél  

III. osztályban: 	 IV. osztályban: 

Inferakcióban kommunikációs tünet:  

a/ csendessé, szótlanná válik: 	a/ 4 L + 1 F = 5 

11 L + 6 F = 17 

b/ közlékenyebb /megmagyarázás, 

	

"kibeszéli"/:2 L + 1 F = 	3 

c/ kudarc jelentőségét csökkenti: 

	

1 F = 	1 

	

d/ késleltetett közlés: 1 F = 	1 

e/ visszabeszél "felesel": 

b/ fél mondatos köz-
lések: 

1 L 	= 1 

d/ 	2 F = 2 

8 

1 L 

f/ dicsekvés késleltetett 

közlésként: 	1 F 

= 

= 

1 

1 

24 

Netakommunikációs tünet: 

a/ vállvonogatás: 1 L = 1 

b/ fintorog: 

1 L+ 1 F = 2 

c/ lesüti szemét: 

1 F = 1 

d/ összevont szem- 

öldök: 1 F = 1 

4 

Uralkodó hangulat, érzelmi állapot:  

a/ ingerült: 	1 L+ 1 F= 2 

b/ rosszkedvű: 	3 L + 8 F = 11 

0/ szomorú, 	3 L+ 6 F= 9 bánatos: 
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7.  számú melléklet folytatása 

d/ elkeseredett: 	4 L 	= 4 

e/ mogorva: 	2 L+ 1 F= 3 

f/ sértődött: 	1 L 	= 1 

h/ 1 L = 1 

i/ 2 L = 2 

j/ 1 F = 1 

1/ 2 L = 2 

m/ szitkozódik, 
csapkod: 2 F = 2 

g/ durcás: 	2 L 	= 2 

h/ dacos: 	3 L+ 1 F= 4 

i/ mérges,haragos: 2 L 	= 2 

j/ méltatlankodik: 1 L+ 1 F = 2 

k/ bosszankodik: 1 L+ 1 F = 2 

1/ sír: 	12 L + 4 F = 16 

m/ káromkodik,. 	1 L 	= 1 

n/ szórakozott: 	2 L 	= 2 

61 

Tevékenységben jelentkező: 

a/ lassabban tanul: 
1 L + 1 F = 

b/  tanulási tev. fokozódik: 

2 

2 L + 1 F = 3 

c/ motiváltabb más tev.—ben: 

1 F = 1 

0/ kedvetlen: 1 F = 1 

9 

d/ játéka agresszivvá válik: 

1 L 	= 1 	e/ nem játszik: 

	

7 	1 L 	= 1 

f/ tesz,vesz szótlanul: 

1 L 	= 1 

2 

Mozgás megváltozása:  

a/ felgyorsult, ideges,"kapkod": 

2 F = 2 

b/ lelassul: 	1 F = 1 	c/ ideges mozdulatok ke- 

	

3 	zével: 	1 F = 1 
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számú melléklet folytatása 

d/ céltalan rugdosás: 

1 F = 1 

2 

Inferperszonális viszonyban:  

a/ zárkózottá válik: 

7 L + 5 F = 12 

b/ elkülönülés, visszahúzódás: 

6 L+ 6 F= 12 	b/ 	2 L+ 4 F= 6 

c/ agresszív: 	1 L + 6 F = 7 	cl 	1 L 	= 1 

31 

Pszichoszomatikus tünetek:  

a/ aluszékonyság: 	1 F = 1 

b/ rossz közérzet/"mintha beteg 

lenne" /: 	1 F = 1 

2 	c/ fizikai fájdalomra 

hiv: 1 L 	= 1 

d/ hasmenés: 1 F = 1 

2 
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eS .  számú  mPl.l?klet 

Tematikus siker - kudarc rajz időpont jelölése  

Siker élmény 

III. osztály jelölése: 

Óvoda: 

1. oszt. •1L+12 F=13 	3 L + 1 F = 4 

1 - 2. oszt.: 2 L + 1 F = 3 

2. oszt. 	:28L+22F=50 	1 L + 2 F = 3 

2 - 3. oszt.: 	 2 L 	= 2 

3. oszt. 	: 24 L + 19 F = 43 	6 L+2r^= 8 

4. oszt. 	 4. oszt.4 L + 4 F = 8 

összesen: 	25 

összesen: 	109 

Egyéb: 

"mindig" jelöléssel: 

1 L + 	= 1 

"szoktam"jelöléssel: 

1 L 	= 1 

bizonytalan: 1 L 	= 1 

nem tudja meghatározni: 	nem tudja meghatározni: 

	

1 L+ 3 F = 4 	1 L+ 2 F= 3  

összesen: 	7 	összesen: 3 

Megjegyzés: L = leány tanuló 

F = fiú tanuló 



IV. osztály jelölése: 

1 L+ 2 F- 3 

2 L+ 1 F= 3 

1 L 	= 1 

6 L+ 3 F= 9 

2 L + 3 F  = 5  

összesen: 21 
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9.  számai melléklet 

Tematikus siker - kudarc rajz időpont jelölése  

Kudarc élmény 

III. osztály jelölése: 

Óvoda: 	1 F = 1 

1. oszt. : 	3 L+10 F= 13 

1 - 2. oszt: 1 L 	= 1 

2. oszt. 	: 21 L + 24 F = 45 

2 — 3. oszt: 

3. oszt. 	: 24 L + 17 F = 41 

4. oszt. 

összesen: 101 

• • 

Egyéb: 

"mindig" jelöléssel: 

1 L 	= 1 

"többször" jelöléssel: 

5 L+ 1 F= 6 

bizonytalan: 2 L+ 4 F = 6 bizonytalan: 

2 L+ 1 F= 3 

nem tudja meghatározni: 	nem tudja meghatározni: 

2 L 	= 2 	2 L+ 2 F= 4 

összesen: 15 	összesen: 7 

Megjegyzés: L = leány tanuló 

F = fiú tanuló 
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10.  számú melléklet 

27 számú tanuló kudarc élménye 

A , ••■Ir 	‘,1 1)-  



- 
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14.  számú melléklet 
lo8 számú  tanuló  kudarc élménye 
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42 -  számú melléklet 

Siker élmény tartalma /3.osztály/ 

2 I.Családí környezet: - közös kirándulás /leány 2,fiú -1= 

- ajándékozás /leány 2/ = 2 

- rokonlátogatás /leány 1 = 1 

- játék élménye /leány 2/ = 2 

7 /6S/ 

II.Iskolai környezet:- Unnepély:télapó, farsang, 

anyák napja 

/leány 4, fiú 1/ = 5 

- kisdobos életavatás /leány 1/ 1 

- versenyek:akadály-,mesemondó,- 

futball/leány 2,fiú 21= 4 

- szakköri tev.: magyar, rajz, 

testnevelés 

/leány l,fiú 2/ 	= 3 

- mozilátogatás /fiú 1/ 	= 1 

14 /12;x/ 

III.Osztály környezet: 
- ünnepély: télapó,karácsony 

/leány 8, fiú 5/ 

- kirándulás:helyben 	15 

országjárás 	7 

/leány 10,fiú 12/ 

= 13 

= 22 

- tanára:magyar nyelv és irodalom 9 

matematika 	6 

testnevelés 	4 



83 

M  számú melléklet folytatása 
ének 	2 

osztályfőnöki 	2 

/leány 10, fiú 13/ = 23 

-verseny: mesemondó /fiú 1/ = 1 

-tanóra helyett szabad játék /fiú 3/ = 3 

-bizonyitvány kiosztása/leány 2,fiú 2/ = 4 

-korrepetálás /fiú 1/ = 1 

-tizperc /leány 9, fiú 6/ 

IV.Napköziotthon: 

82/71%! 

- ünnepély: télapó /fiú 1/ = 1 

- tanuló óra /leány 2/ = 2 

- Szabadidős tevékenység/leányt, fiú 4/ = 6 

9 /7,7%/ 

V. Városi rendezvény: 

- napköziotthonos tábor /fiú 1/ = 1 

- uttörőházi rajzpályázat /fiú 2/ = 2 

3 /2,6%/ 

Megjegyzés: 91.sz.rajz nem sorolható a fenti kategóriákba. 
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42  számú melléklet 

Kudarc élmény tartalma /3. oszt./ 

I. Családi környezet: 

- testvér konfliktus /leány 2/ 	= 2 

- gyermek - szülő konfliktus /leány 1/ 

1 

- baleset /fiú 1/ 	= 1 

4 /3,5%/ 

II. Iskolai környezet: 

- ünnepély: télapó /leány 1/ 1 

- első tanítási nap /fiú 1/ 1 
2 /1,7q 

III. Osztály környezet: 

- kirándulás /fiú 1/ 	= 1 

- tanára: matematika 	12 

testnevelés 	9 

magyar nyelv-.... 	8 

nem jelölte tárgyát 4 

technika 3 

környezetismeret 2 

ének 1 

rajz 1 

osztályfőnöki 1 

/leány 19, fiú 22/ = 41 

- verseny: mesemondó /fiú 1/ = 	1 

- tanóra helyett védőoltás 

/leány 2/ = 	2 

- tízperc /leány 20, fiú 17/ 	= 37 

82 /72,5%/ 

IV. Napköziotthon:- tanuló óra /fiú 2/ 	= 2 

- szabadidős tevékenység /leány 4, 

fiú6/ 	=10 

12 /10,6 %/ 
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'13.számú melléklet folytatása 

V. Város: 

- napköziotthonos tábor /leány 1/ 

- óvodai játék /fiú 1/ 

- utca:  hazafelé 	5 

játék színhelyeként 4 

/leány 4, fiú 5/ 

11 /9,7%/ 

VI. Tanuló fiziológiás - egészségügyi állapota /leány 2/ = 2 

Megjegyzés: nem vállalta a rajzolást 2 leány tanuló és 1 leány 

csak vertálisan fogalmazta meg. 

= 1 
= 1 

= 9 
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1L.  számú melléklet 

93 számú tanuló siker élménye 
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/15.  számú melléklet 

89 számú tanuló kudarc élménye 
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16.  számú melléklet 

29 számú tanuló kudarc élménye 
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'17.  számú melléklet 

82 számú tanuló kudarc élménye 
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48.  számú melléklet 

l03 számú tanuló siker élménye 
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49.  számú melléklet 

17 számú tanuló siker élménye 



— 92 
— 

20.  számú melléklet 

6 számú tanuló siker élménye 

1 
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2 4 .  számú melléklet 

52 számú 	tanuló siker élménye 

f\ 

f ' 
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22.  számú melléklet 

86 számú tanuló kudarc élménye 
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23.  számú melléklet 

24 számú tanuló kudarc élménye 



W~ 
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z 5.  számú melléklet  

61 számú tanuló kudarc élménye  
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26.  számú melléklet 

92 számú tanuló kudarc élménye 

Pt 
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24.  számú melléklet 

95 számú tanuló kudarc élménye 

1 
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2S.  számú melléklet 

45 számú tanuló kudarc élménye 



29.  számú melléklet 

41 számú tanuló kudarc élménye 



t.  

~  
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3O.  számú melléklet  

49 számú tanuló kudarc élménye  

( 1  
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