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Az állami gondozásba került. gyerekek életében az otthon, a csa-

lád elvesztése negatív hatásokat eredményez. Az intézetben nevelkedő gyerekek nagy többsége nem objektív, megváltoztathatat-

lan okok miatt kerül állami gondozásba, hanem a szülők erkölcstelen életmódja következtében. Ezekben az esetekben az állam az
intézeti nevelés biztosi.tásával igyekszik megóvni a gyerekeket
a családok romboló hatásaitól, kiemeli őket eddigi környezetükből és rendezett viszonyok közé helyezi. Nem tud azo nban mindent
átvállalni abból, amit az átlagos családok a mindennapi együtt

élés során,- természetes módon - biztositanak gyerekeiknek.

Az intézeti környezet kevés lehetőséget biztosit tartós érzelmi
kötődések kialakitására. A bezártság, a fegyelmezésből eredő
monotónia, az egyhangíwág és az érzelmi kapcsolatok hiánya za

-

varokat idéznek elő az intézeti gyerekek személyisógfe j lődésében. Minél korábban kerül egy gyerek nevelőotthonba, annál nagyobb ezeknek a veszélye.

Az intézetben nevelkedő gyerekek fejlődésének sajátosságaival
napjainkban egyre többet foglalkozik a pszichológia.

Bennünket elsősorban az érdekelt, hogy az általános iskola első két évében milyen fokit lemaradás tapasztalható az intézeti
gyerekek fejlődésében. A lemaradásokat kicsi korban kell meg-

próbálni kiegyeniiteni, egyébként a hátrányok az iskolábalépés
után csak növekedni fognak.
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Mekkora hátránnyal kondik as általános iskolát az íntéreti gym-

rekski Miből *red a nevelőotthonosok elmaradása?
Három évem keresztül tartó aa u'kAnk setá% amelyet a Londont.
krt-i Aiaótagózatos áiriotthonban végeztünk Szegeden, ezekre a
kérdősekre kerestünk választ.

A háitrársaros .helys:et. a nehezen nevelhetőség és
veszélyeztetettség elhatárolásának problémáiról

A szakirodalom a speciális novelési kérdések eleazésekor'a gye-

rekek két nagy csoportját kü].önsti el. A problémátlanok

auk.

nek személyisége barmónikusan fejlődik'.-sa a probleaatikusek,

akik valamilyen'sffiempontból eltérnek a személyiségfejlódéo ál

-

talános, normális útjától. A problémát okozó gyerekek k.ategóriáját hásrom, nagy csoportba szokás sorolni:e

1. hátrányos helyzet{%k
2. nehezen nevelhetők

3. 1ro ssélyssstetettek.

.

.

A gyakorló pedagógusok számára gondot jelent ara egyes konkrét
esetekben, hogy mely csoportba sorolja a problematikus gyors.
ket. A három elkuiönithető osoportjeileaeó alkalmazásában nagy
összevisszaság tapasztalható. Ebben a kérdésben a a.pszioholögia

elmélete sem ad teljes pontosságú eligazitást. Az egyes Csoportokhes tartozás jellemzői nem tisztázottak, illetve a hevatar.
toaás eldöntésének kritériumai nem egyértelműek. Es as egyé*.
tel.mfiség jelenlegi gyermekvédelmi joggyakorlatunk szempontjai«
ból nagyon fontos lenne. Igaz ugyan, hogy minden helyzet egyéni elbirélást igényei, valamint, hogy még a lelki egészség is
betegség fogalmát sem lehet teljes pontossággal kdrUlirni,
/Nyirő, 19614 ugyanis kösöttilk nemegyszer csak fokozati kU-

lönbség van, de a csoportbasorolás eldöntheti esetleg egy gyér.

•

mek sorsát. Ha a környezettanulmány készitáse során estit a fe-.

ladatot nem elég körültekintően végzik el tragikus,. egy óiet *
sorsot meghatározó következményei lehetnek.. Egészen más in
tézkedéseket ée pedagógiai psziohológiai feladatsert ven maga
után a nehezen nevelhetőség,: mint a vesszélyestetettség..

.

Hajlamosak vagyunk a felszinen látszó jelenségek alapján ítél.

ni.

Ha a gyerek rossz ; és úgy látjuk nincs eszköz a kezünkben

mellyel alakíthatnánk, könnyen megkaphatja a nehezen:.nevelhe ,
tő jelzőtus

.

A gyakorlat tehát igényli a probléma megoldását.. Az elhatás.
lás kritériumainak pontositása az elméleti szakemberek felada..
tad

A következőkben megpróbáljuk ismertetni ós összeegyeztetni akt
e témával kapcsolatos elméletek lényegét.

A hátrányos helyzet tartalma a legváltozatosabb. Tisztázása
túlnő a pedagógia és pszichológia tudományának határán. A tár.
sadalomtudományok majd mindegyike témájának tarthatja. Napjaink.

ban sok szó estik a hátrányok, as esélyegyenlőtiensógek csökkentésének módjairól; /Gazsó, 1976./ Pedagógusok, politikusok,
tudósok keresik a megoldás lehetőségeit. A téma szerteágazósá•
ga miatt a hátrányos helyzet csoportjellemzői nagyon változatos
sok. Ebbe a csoportba sorolják a fizikai dolgozók, az alacsonyabb mavoltségi szinttű - esetleg iskolai végzettségű asalá•

dok gyerekeit, /Gazsó, 1976./ a bejárókat, a tanyasi, vagy
kis települőseken ölőket, /Kozma, 1979./ a tanulmányaikban 1e•
maradottakat, a rossz szociális körülmények között élőket.

Az isskela is tokozhatja a háitrányok halmozódását, pl,s osz•
tatian iskolák_e bár ezek száma egyre kevesebb a képesítős
nélküli tanítók, tanárok álkalmazása. Az utóbbi hátrányok fő.
ként kis településeken, illetve Budapest és a nagyvárosok zs'%
felt iskoláiban,; tornateremhiányában, nagy osztálylótszámáiban
kereshetők..

.

A nehezes nevelhetők sorába a szembetűnő magatartási probló..
mák alapján kerülnek a gyerekek. /György, 1965./

A veszélyeztetettek legtöbbször a családok erkölcsi züllése,
létbizonytalansága következtében válnak problémássá.

A vélemények abban megegyeznek, hogy a problémát okozó tanué
lókat elkűtlönitik a gyógypedagógiai alanyoktól. Ép értelmű gyerekek alkotják a problematikusok csoportját.
A legnehezebb a gyakorlat szálaára nehezen nevelhetőség kdrülhatárolása. Az említett felsorolásban elsikkadnak a jól visel.+
kedők, de szer©ngák, a teljesíteni nem tudó meghúzódók, a 14gy.
nek sem ártő bukdácsolók, a látszólag problémátlanok. A szaktrodalomban előforduló átfedések és tisztázatlanságok egyik
okát abban látjuk, hogy a szerzők többsége a csoportjellemzők

lelrásakor vagy csak a hatás, vagy csak annak következményei
felől közelítenek a problémához,' méghozzá ugy, hogy abban el
akarják helyezni Mind a három csoportot.

A megismert elméletekből és áaját elképzelőseink alapján a
következő rendszert próbáltuk öeszeáll4tani.

Mindhárom cso port tanulói normális, ép értelmi gyerekek..

Ráitrányös belyyzetaek azok a tanulók, akiknek családi,' iskolai,
településbeli hiányosságok, valamint alacsony kultúra is szint
közvetit é áe következtében teljes1tményük és miagatartási,' viselkedési szokásaik adottságaik, képességeik szintje alatt marrad, illetve eltér a társadalomban elvárttól.
Veszélyeztetett az a gyerek, akinek személyiségfejlődéséhez a
szükséges alapfeltételek hiányoznak, illetve a környezet ezt
az értékrend, a magatartás és célrendszer vonatkozásában torzult formában közvet.ti számára.
A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség elhatárolása » vé-

leményünk szerint minőségi., fokozati kU önbséget jelent.
Más.a helyzet a nehezen nevelhetőség tartalmával. A nehezen nevelhetőeég tünetei jól leírhatók, Ugyanakkor okai a legkülÖn
bözŐbbek lehetnek. Ép- ptigy gyökerezhetnek e , hátrányos helyzet.

ben, mint a veszélyeztető környezet hatásaiban, VéleményUnk
szemléletesebbé tételére a következő ábrát,szerkesztettükg

.

PROBIA1tÁT OKOZó GYEREKEK

hátrányos

NEHEZEN
~ —,

-->

helyzetífek

NEVELHETŐK

voszilyeztetstte

idegrendszer /öröklődés/

A csoportosítás lehetséges két szélső pontját a hátrányos hely.
zeti$ek és a veszélyeztetettek jelentik. Mindkét csoport tagi.
faiból = látszólag esetlegesség alapján + verbuválódik a ne.
hezen nevelhetők köre. Az esetlegesség csak látszólagos, hiszem
eddig nem számoltunk az öröklődött diszpozioiókkal. A nehezen
nevelhetőség létrejöttében a környezeti /családi, iskolai, ut.
cai, baráti, stb./ hatásokon kívGl szerepe van as öröklésnek.
Hasonló környezeti feltételek kőzött miért vilik as eggik gye
rek nehezen nevelhetővé, a másik pedig nem? Mert különböző as
örökölt szervezeti, érzékszervi' idegrendszeri struktwráijnk,
ezek naködőképessége, érzékenysége, eg yensúlya, vagy egyen•
súlytalanságra való hajlama. A döntő tényezőt ezek as adott.
ságok nem önmagukban jelentik, hanem a környezettel való köl.
osönhatásukban. A környezeti hatások az öröklöttek figyelembe
vétele nélkül, is hátrányos helyzetívi, vagy veszélyeztetetté
tehetik a tanulót. Nehezen nevelhetővé csak a környezet is sas
öröklött diszpozíciók kölcsönhatásának következtében válik.

véleményünk szerint tehát a hátrányos helyzet is a veszélyestetettsóg eredőit a tárgyi környezetben, illetve a személyi
környezet torzult értékrendjében, erkölcsi normáiban, ssekúi.

.

sasban, célrendsz erében kell keresnünk, mig a nehezen nevelhetősóg esetében a környezet és az adottságok, idegrendszer kölosönhatását kell megvizsgálnunk

A környezeti hatások mennyisége ős mindsége 'determináló a
pszichikam szervetődősében, ugyanakkor a környezeti hatások
módosulnak az öröklöttek által.
A gyakorlatban a nehezén nevelhetőség leggyakrabban a veszélyez*
tető környezet tiinete, de enélkül

é létrejöhet.ha az'egyéb-

ként rendezett környezetnem tud alkalmazkodni a kialakuló eze.
mőlyiség idegrendszeri ea3átoaságashoz.

A nehezen névelhetóség lótrejöttóben jelentős at
hatások- - mennyisége
.

• minősége
ós a személyiség toleráló képestsége.

Ilyen értelemben nehezen nevelhetők azok az ép érteima gyerekek, akik a hátrányos, a veszélyeztető, vagy az alkalmazkodni
nem tudd környezet, ős öröklött adottságaik kölcsönhatásának
következtóben ) a problémákra általában inadekvát módon reagálnak.
A pszichisen egészséges gyerekeknél is előfordul inadekvát
reakció, ensk a személyiség fejletlenségéből, a megszilárdulatlan ezemélyiségvonásekból, vagy a t'1 erős környezeti hatások«
ból adódnak.

A nehezen nevelhetők gyakori vonása az egyenstslytalanság, il-

letve as egyensúlyba kerUiée képességének hiánya., vagy elvesz.
tése.

Az interperszonális kapcsolatokban a harmónia megszerzését,

.

vagy visszaáhítását akadályozhatja a környezet is. Ha az
egyenstíiytalanság do erős, gyakori,' tartóé, negatív környezeti
hatásom; egyUttesen lépnek fel,, súlyosa nevelési problémákat. ereséményeznek. trtelmezóeiinkben a nehezen nevelhetőség a körs
nyeset ée a gyerek konfliktusának xiegjelenitóje. A nehezen nev'eihetóség akkor korrigúilható, has. környezettel való konfiik-

tuse megszűnik. As egyes roosts ' magatartási mintáik rögzUldsének
a veszélyé akkor a legnagyobb, ha túl korán jelentkeznek a zavart hatéiook.
A nehezen nevelhető tanuló inadekvát problémamegoldásai nagyon
sokfélék. A tnikomppenzáló magatartás egy hiányérzet kielégitdlére törekszik; pl.: bohóckodás, szemtelenség. Gyakori, hogy
tanulási problémákkal ktizdő tanuló a sportban keresi a sikert.
A túlkompenzálás gyakori törete a durvaság, az agresszivitás,
olyan fajtái mint: álmodozás, visszahúzódás, regresszió kevés-

bi látványosak, de problémát jelentenek.

Értelmezéseűnkben ) tehát a hatás felől vizsgálva ) a problémát okos

só gyerekeknek (s oak két csoportja létezik
1. hátrányos helyzetisek
2. veszélyeztetettek.

,

as

-1 0-

B két csoportba tartozó gyerekek a hatás'ex'edményeként nehezen
nevelhetőkké válha o=•. Természetesen a nehezen nevelhetőség
akkor is létrejöhet, ha a tanul6 nem sorolható egyik emlőtett
csoportba sem, csak éppen kdrnyezete nem tud alkalmazkodni
tdegrendazere saj'átosságaíhoz.
A kivetkezőkben a nehezen nevelhetőség ktWSnböző megnyilvánuláisi formáival, a személyiség zavaraival foglalkozunk, bővebben
omgtve an itt felsorolt inadekvát reakciókat is.

.
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A nehezen nevelhetőséa enyhébb esetei, a személyiség

-

. savarek és (wok ttinetei

A nehezen nevelhetőség létrejöttében két fontos tényezőről beszéltönk, a gyerek idegrendszerének teherbír6képességéről, és

a kőrnlnpet; valamint as öröklött adottságok kölcsönhatásinak
zavarmir6l.
A nehezen nevelhetőség enyhébb esetei között tartjuk számon a
személyiség savarait

.

A személyiség zavarai elnevezés arról beszél, hogy nem valödl,
pszichés elváltozásokról van seb; nem fixálódott személyiség.
tulajdonságokról, hanem zavar keletkezett a személyiség, barmoaikus fejlődésében. A zavar altár említett okokra vezethető
vissza. A zavar okainak feltárásával megkereshető a helyes módszer, melynek alkalmazása után a zavar megsz(nik - természetezen nem egyik pillanatról a adisikra- ds a gyermeki személyiség
fejlődése visszatérhet normális; egészséges útjára. A zavarok
megszüntethetők, de ha es nem következik be, a szemólyiségza'
var átalakulhat valódi pszichés megbetegedéssé.

A gyermeki személyiség savarai:
A személyiség savarainak ismertetésénél a személyiség fogalmának meghatározásfiből kell kiindulnunk. A személyiségről alko-

tett tudományos elméletek nagy máma ismert. A sokféle teóriá..
b61 csak egyet emelünk ki. /Nem tartjuk feladatunknak a ems -

.

0120

sélyiságlélektani irányzatok ismertetósát./

.

Q , tl.. Allport a.kF3vetkezáképpea határssza meg a ,ssemélyiság
Yogaheáitt JA. személyiség azoknak a mssichefizikai_rendszereknek /szokásoknak, sajátos ás általános magatartáspknak, érsel..
meknek/ és a neásfajta disupoaíaió':.o.. . az egyénen belüli diaam+i~
kus orltanisáaióia, amely rendszerek meRhatározsák egyedülálló
.

alkalmazkodását a környezethon.,.`
Az allperti ezemélyiségelmálet lényeges vonása, hogy nem cask
as individuális jegyek összességét érti a személyiség tartalmin, hanem azt is, amilyen módon est as egyén kifejezi. A seesélyiség rendezett egészkánt ugyanakkor fejlődő, ala.
kuló, változó

«:

dinamikus organisáció.

Apport az egészséges személyiség lényegi vonásait a következőképpen fegalmamza meg:
• adekvát viszonya önmagához '

.

• érdekli saját belső fejlődése
. a konfliktusok megoldására, egyensúlyra törekszik
• a valóságot reálisan fogja fel
• alkalmazkodni képes

~

.

. képes áttekinteni élettörténetét.
Az allpórti személyiségelmélet lényeges vonása a környezethes
való egyedffláiló /sajátosan egyéni/ alkalmazkodís. Igy as egész.

cég ismérveinél is domináns as egyén önmagához ás környezetéhes
való adekvát viszonya áa realitásérzéke.
Ha az al porti elméletet visszafordítjuk, a következő jellem.'

tőket kapjuk a "nem egészséges" személyiség jellemeiként.

Mgyszeriisstvet
-

inadekvát viszonya iinmagáhos és a kt3rEtyezet6hes

- realitásérzék hiánn<ys.
» drdektelenség.

A személyiségzavar 64 okai

4egesi Kiss Pá1 értelmezésében a ezemélyiségnavarok a ktllvilág
felől ható kétfajta brtalnak követkesnénye ti J/Gegesi-Liebenr-

ms;nn, 1965./
1. 0valaEtib81 túl sok*
2.

"valamiből till kelrés"

Mit jelent a valamiből túl sok o és a valamiből till. kevés?

A személyiség harmonikus fejlődéshez alapvető tényező, hogy
az egyedfejlődésnek mindig kellő szakaszában alakuljon ki as
éppen esedékes pszichés részstrnktilra.

Ha as alapfunkciók a megfelelő életkoncban mem bontakoznak ki,
é$

nem erősődnek meg, as alapfunkoiók,hiányában nem fog tudni

kiópHlni egy harmonikus *hiánymentosa pasiohikum. Tehát a pentesan megfelelő mennyiségd és minősége hatásnak épp a k.11ó
fejlődési szakaszban kell jelentkeznie.
A ti1terh.léses ártalmak • ovalamibál ttá1 sok* • a túl erős
serkentő, Izgalmat okozó ingerek köv.tkezaényii, amelyek mog-

haladják a gyerek aktuális teljesítőkípességét. A till erős gát»
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lés is túlterheléses ártalomhoz vezet. A gátlás erőssége ilyen
esetben meghaladja a tanuló feldolgozó-, elemzőképességét. Ha
egyidőben, együttesen, egymással ellentétes irányti ingerek hat•
nak, as összeftközés következménye a túlfeszítés.
A hiány iellegt ártalmak Gegesi Kiss *Al szerint kétféle módon
jutnak érvényre:
Az együttélés; a gondozás somín bármilyen psziché• ráhatás•
b61 túl keveset kap a gyerek..
-► Vagy valamely lényeges pszichés ráhatást nem a'megfelelő élet
korban, illetve túl későn kapja, sokkal később, mint ahogy •
egyéni fejlődéséhez szUkséges volna:
"Ha a pszichés igények meghatározott életszakaszban tartósan
nem elégíttetnek k3, és tartós pszichés hiányállapot bentako.
zik ki, akkor a pszichikum fejlődésében megáll, majd fogyat'..
kosság alakul kis.
/Gegosi Kiss Páls Gyermekklinikai psziohopatelőgia,:Akadémiai:
Kiadó, Bpfl 1971. 34. o./

Gegesi Kiss Pál tehát két csoportba sorolja e gyeraekkeri sge.
mélyiségzavarok kialakulásának okait. Ebből a felsorolásból
maradnak a zavarok létrejöttének azok at esetei, amikor a
mikrokörnyezet torzult értékrendet, célrendszert és magatartó..
ei szabályokat közvetít as egyén felé.

.

Ha tehát ezt a osoportos4.táet kiegéez(téesel elfogadjuk, felosztásuk a kelvetkező less:

-

.

*valamiből túl sok*
*valamiből t41 kevés* /Qegesi, 1971'/

•

•

éá torzult forniiji alapteltótelek közvetitése.
/Veczkő, 1961./

A t®gyatikesság, a lemaradás a ázeaólyisig bármely szféráját
érintheti. Miután a sáemólyiség egységes egész, bármelyik te'relation kialakuló savar, maga után renja a többi t®gyaték®sság
megjelenését is.
A gyermeki személyiség zavarait as ágyszerds6g kedvéórQ . ti
személyisig szférái alapján isnertet3t3k. /Barsáryi, 1971. Ga..
gesi, 1971./
1. A motorikum mdktSddeének zavarai
2. Az intellektus zavarai
. a beszédfejlődés zavarai
- a gondolkodás zavarai

3. Az érzelmi ilet zavarai
4. Az erkölcs és értékrend te3lódísénak savarai
5. Psziohe-szematikuo reakciók, vtgetatLv favarok
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1.

A motorikctm és a pazichómetorikmaa m(iködBsóauk
savarai

A moszgis savarainak ismertetésénél meg kell jegyeantink, hegy a
motorosffgyessóg,mint személyiségtulajdonság sem valami abase..
lut mártók, nem egyforma, hanemmindsnkin'l, és minden életkar`
ban más: ' Móg`•az egyesi testvészek is kUUlönbözŐ fokú :Ugyessóget
mutatnak. A morgás fejlődését befolyásolják as ismételt cselek+
vések, gyakoroltatott tevékenysógek.,

.

/BÖezöruónyi-Bruckner, 1979./
Az egyik leggyakoribb főbánt kisiskolás finknál előforduló
zavar a tie. Olyan szabálytalan időkölökben előforduló, össze••
tartozó izomcsoportekban jelentkező izoiarángás,.amely akarattal
nem szüntethető meg, nyomható el. Kialakulásában szerepet játc ..
hat céiszexa cselekvős, környezeti minta, vagy szokatlan, Dines,
feszülthelyzet.

.

A túlkompenzáló magatartás lefojtott megnyilatkozásaként is felléphet, Dr. Nyirő Béla megfogalmazása szerint "Vannak.kifejező
tic-ek, amelyek a dac, a tiltakosáis, a tagadás mozdulatai, és
as ilyen eredet as okok kutatása közben fel is fedezhető*.
/Dr. Nyirő Béla* Psychiatria, Medicina, Bp. 4 1961. 659. 0.1
A tic nem ítélhető meg a környezet nólkül. Hatása a feltótelee
reflezekhes hasonlít, ós általában bantudat "rossz vagyok" órw

méz kisőri,

.

•

-
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A tic kialakulásának folyamata nagyon bonyolult. BmlitottUk
milyen sokféle ok játszhat szerepet, étrejöttében. H(fködésbe
lépése hasonlít a senzibilizálódás ofolyamatáhos. Ha túl erős,
tartős, gyakoris negat.v környezeti inger, Ihletve ingerek halmozódnak, előbb utóbb es a folyamat as idegrendszer túlerőltetéséhez vezet. A túlfeszítés következtében megváltoznak a gyerek reakciói, illetve az egyes szervek md#ködése is. A túlter6.

halás túlerőltetős következtében a szervi maködésbeli zavar
,

bárhol létrejöhet, és általában azon a szerven jelentkezik,
;ahol az egyén a,leggyengébb, a legtámadhatóbb.

.
.Nyirő Béla által említett kifejező tic-ek tehát Úgy értelmezhetők, hogy pl.: a túlzott elvárások, a teljesítmény- és

"intelektusközpontú' környezet, vagy a jó viselkedést mindig
megkövetelő környezet felé, a gyerek a szigorú követelmények
elleni tia-tiltakozással, tagadással reagál. Azt állandó követelés, fegyelem, pedantéria v állandó készenléti állapotot követel, s ez meghaladja a gyerek idegrendszeri teherbíróképes+
ségének,, teljes{tőképességének hatásait.

Eredeti felosztásunk szerint a.tic, a 'valamiből túl sok* következtében lép fel.

A motorikus zavarai között - főleg kisgyermekkorban jelentő-

sek do továbbélhetnek, a sztereotip mozgások, pl.: a fej
görgetése, titögetése, rimása. Es jelentkezhet játékként is,
azonban főként as ingerszegény környezet kísérő jelensége, as

•~
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egyhangú, monoton, rideg légkör következménye. Hespitalizált
gyerekeknél gyakori kifejezési forma, és lehetőség. A sztereotip Mozgások az, érzelgi elszürkUlés veszélyének előjelei lehet.
nek.
A nozóás zavarai között leggyakrabban a tt3ilmozgásosság fordul
e16. Bz úgy jön létre, hegy neat alakul ki az életkornak megfe•
lelő szint( gáti'.. innók ellentéte a feltdnő lassúság, amely
ars erői oselekvési gátlás következménye. A tulaozgásossáig tüna.
téves gyakran találtsorunk érzelmileg elhanyagolt, hoepitalizált gyerekeknél,. ugyanakkor gyakori kieéró tünete az apatia
is. /Wiszörményi.Bruckner, 1979. /

.

A eztereetip mozgások és a t' 1aezgáisesSág a kielégítetlen ér.
aelmi igény következményei. Az ingorUlet és a gátlás együttese biztosítja a környezethez való alkalmazkedáiat. A ttilmozgásoszság és sztereotip mozgások a gátlás fejletlenségének kötet•
keztében lépnek fel.

.

Asz apatia az erőé gátlás - a szervezet aktív védekezésinek
következménye. AZ apatia mértéke, a gátlás irradiáoiójának
függvénye. Az erői gátlás hatására . bármilyen ktilső ingerre
adott válasz gyenge..lesz. Az erős gátlás, sokszor a kifáradt
idegsejtek regenerálódását szolgálja, amely a ttilfeszités kg+
vetkeztében jött létre.

..
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2. As intellektus savarai

As értelmi fejlődés savarának oka lehet környezeti ártalom,
vagy érzékszervi fogyatékosság. Yegemlítjuk a pseudo debillket, akiket el kell különiteni a valódi értelmi fogyatékosoktól. rlkUliindtésuk lényeges szempontja, hegy as árértelmi
fogyatékosoknál,az értelmi elmaradás csak másodlagos,, cl oak

lázérő tünete mási domináns csavarnak, pl.: érzelmi tompultság,
.

kapcsolatteremtési képtelenség hospita1izmue esetén..

A beszéd fejlődésének savarai
Ahhess; hogy a beszéd kialakulhasson, társakra van ssükeég.
Ugyanakkor elengedhetetlenek olyan szituációk, amelyekben a
gyerek szóval kényszerlil megértetni magátí tehát
osolat®k,

kap.

.

A késői beszédfejtődés az ingerszegény környezet hatására lét.
rejáhet. Tisztázni kell azonban, hogy késői beszédrejlődésnél
a későn érésről, vagy a személyiség értelmi szférájában talál
ható retardációról van-e szó. A késői beszédfejlődés megnyilvánulhat pl.: hallónémaságban. Ebben az esetben hibátlan hal-

lásnál a beszéd egyszavas, vagy szótages.
A beszédfejlődés zavarai között tartja* számion a selypítést,
/a mássalhangzók kiejtési savara/ a pösseséget, /az a; z; .s$;
hangok kiejtésének hibája/ a dadogást, /beszédkoordinációs

zavar/ 6s a hadarást /a beszédtempó felgyorsulása/.

-

A hallónémaság általában valamilyen pszichés trauma következ.
ménye. A pavlovi kísérletek megállapították, hogy gátlás
sorban akkor jbn°].étre, ha egy reakció során az élőlényt nagyon
erős inger ári. A gátlás létrejöttének ess a förmája az emberre is érvényes. Miután a gátlás a legmagasabbrendű agyi mdködések köziil először a beszéd irány .tására'terjed ki, a halónémaság kialakulásában as'erős gátlás szerepet játszhat. Megrend»tő°ílmény, vagy szituáció sokszor csak adott személy,
vagy hasonló szituációval szemben - létrehozhatja az agykéreg
sejtjeinek s a beszéd irány4tás'nak aegátlódását.
Az említett besmédhibák kialakulásában - köztUk a késői be «szédfejlődédben is - óriási szerepe van a környezetnek. "Hát-

"ráltatja a beszédfejlődést a sem megfelelő környezet, a beszédnevelés elhanyagolása, 8Uketnéma s vagy siűyosan beszédhibás szUlők gyermekének i továbbá az elhanyagolt környezetben é-

IS gyermekeknek a szókincse, a mondatszerkesztése mindig szegényebebb ős sokszor hangképzési zavarok is jelentkezhetnek'.
/Seper lenő - Montágh Imre- Vynesse Tamásnés A gyakori beszédhibák, Tankönyvkiad6, Bp. ' 1970. 40: 0./
A pöszeség általában a környezet, a dadogás ős a hadarás pe
dig az idegrendszer sérüleének következménye« A dadogás ős ha•

darás idegrendszeri okait keresték már a fokozott ingerlékenyBégben, a neurotikus adettságokban, a vegetat.v idegrendszer
maködóci zavaraiban. /Separ-Montágh-Vincze, 19704
Tartósan feszfilt, frusztrált, asorongásos helyzetek következ..

tében a gyerek a II. jelzőrendszer fölötti uralmát elveszti.
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A dadegises a boszid ssavax+a ►i ikUaött as, aasely asa8asea velasztLl,e•.
tetti Akkor keletkezik • t6k4>at naut+otikusoknil* ?fl ► a bassid
g'asceslott ~'tga sag flea sagteial16, vagy as ixselmt3.'lat sava0raina,lc ereaboinyekint jelentkeaikt
Abessmrád gavaft s gyerek minim kórnyesettel veld kentaktust,
a k33rnytsaethes való alkalssaasskedáest, a kapaasalattaresat6st akaa.

dályaascfk.

Psssaiobés megsáslt6®tat6e ki3vetkest6beu feladphet pseude•aphasia,
vagyis nem is irti a bessidet, illetve ov%lassaS,M fUggetlenek
gondsleatat.tól, Mutinous • sulker is edd3g bess;6lnl tudó gyp..
yak $,dSle,geaea nsogn4m1. Gyakori.

bogy

csak bizonyos szesily..

lyatl, vagy sssea4lyeiltsl szemben A11 be a tieas68k6pteleus6g.
sutismuss, szerongá, 8rssoslssd,leg sdris3.t gyerejr.ekn41 16p tel.
"ü4,66xasinyi..Btueskuer, 1979./
?og®piduscfk tapasztalták, bo a a dadogás ssi,l.ya7s3 esetekben
agyiltt

kisirá etosgstsissai is. A besa6dfolyesaat saegazakaclit:

amok pillanatában saemtastel 2itbató, fókaSnt as arcon, npak+an,
ssAjen amgjalesmli isao>erángóesok keletkeznek. Meek a kis4M3 maas.
Misek disicintelsntil Omsk 16txti, s ve3óssaisaiileg as ar6s kana ►
asentrflanió kövatrt.koxtében fégépö t ~lteszitós erats3odtfye. A aasao'.
slik 1eisiss ar. tia, jelensigének legrásábos tsaeoni.it, /SeBer•
ftentágh.Yismcze, 1970./
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A gondolkod'e zavarai

A !hegismerés legfejlettebb .foka a gondolkodóz. Maga a gondol
kódás folyamat, amelyet gondolkodási diveietek . anal:sts,
szintézis, absztrahálás, iltalánositás, randázás, stb. - ipi••
tenek fil.
Fejlődésében az érdeklődésre számot tartó környezet, problima
az indító ok..
A gondolkodás zavarainak teamertetésekor először a környezelben :keressük a hiba forrásait. •
Ha a gondolkodásra kéeztet's, a gondolkodás indítékai alacsony
szint(((ek nem jön iátre,tartós beles késztetés sem;, a gondolkodási műveletek gyakorlására..

..

.

A.környezeti ingerek hiányában. a gyerek előbb'•utóbb már nem

i s keresi, azokat a lehetőségeket, ahol gondolkodási funkcióit
kipróbálhatja, igy az fidtellektuálts kíváncsiság, az érdeklő+
dós elszUrküí.

.

A gondolkodás zavarainál aegkOlönböztetUnk alaki, forma t ás
tartalmi zavarokat:
Az alaki zavarok . a . gondolkodás , felgyorsulása, lelassulása és
a gondolkodás szerkezetének fellazulásai /Böszörmányi-Bruckser, 1970./.
'A':gondolkodás felgyorsulása gondolkodási felületességben.nyilvánul meg..Az , elterel$, ingerekre . a figyelenweszpontosdtás
fejletlensége miatt - azonnal reagál a gyerek, s ez a gyors
váltás megakadályozza az elmélyült munkában. A gondolkodás
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felgyorsulásának fiziológiai oka a külső vagy belső ingerekre
fellépő agykérgi ingerület és gátlás - kölcsönös indukció gyors változásaiban kereshető. A felgyorsult gondolkodás
kapkodó bőőbeszéddségben és a lényegmegragadás képességének
elvesztésében jelentkezik. /Böszörményi-Bruckner, 1970./
Nyirő Gyula véleménye szerint a gondolkodás felgyorsulása csak
akkor tekinthető károsnak, ha ugyan a lényegmegragadó képesség
úgy tíInik nem fogyatékos, de az ítéletalkotás elhamarkodott,

és nagyon gyorsan változó célok vezérlik az egyén életét.
Ezek a gyorsan változó célok eg#könnyen eltérítik, eredeti szándékától. /Nyíró, 1961./
A gondolkodás lelassulása főként depresszív állapotban jelentkezik. A gondolkodás lelassulásánál az ember cselekvéseit főként az ösztönök az érzelmek befolyásolják, s éppen ezért gyakori következménye a megfontolatlan döntés, a gátlástalanság.

R. gondolkodás szerkezetének fellazulása a figyelem változékonyságának következtében áll be.
A gondolkodás zavarainál meg kell említenünk, hogy az'é-be
széddel egységben fejlődik. A beszéd elsajátítása hozza létre
a képi és verbális gondolkodás kölcsönhatását. A gondolkodás
zavarainak létrejötte nagyon összetett probléma. A gondolkodás fejlődését lassítja a gyakorlati tapasztalás hiányossága
is, valamint a beszédfejlődés zavarai. A környezetével csak
j6 kommunikációs kapcsolatban lévő gyerek számára egyszeri a
gondolkodási műveletekhez szükséges információk begyiijtése.

~
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A gandolkodée tartalmi zavarairól - miutén gyerekkorban elég
ritkák écsak várlatosan beezélfink. A kényszerképzetek, kinsd
gondolatok. minduntalan előjönnek, holott e gyerek e abadulni
akar tőle, de nem tud. A kényszerképzeteket akkor tartjuk be•
tegeenek, .he a gyerek energidjdnak nagy részét leköti. Főként
zárkózott, lelkitemeretee gyerekek szenvednek tőle.
A kényezertépzetek gyerekkorban kényoseses cselekvésekkel párotsulnak, mozgasaal, beezdddel, érintéssel, esetleg tisztélt©•
dóssal. DDegyen erős fdlelmek, szorongások kísérik,
A téves eszme, és a tanértékelt eszme uieghamie tott itéleteket

tartalmas iftimagárrói, vagy egyes szituáolókrdl,
Vilem'nyűnk szerint a gondolkodásfejlődés zavarainál gyermek. ►
korban elsősorban a gondolkodés lelassulásával ezáimolhatnnk,
ennek létrejöttére pedig as in erszegdny, motiválni nem tudó
környezet bat a legerősebben. Az ember idegrendszerének ea$éija azi unalmas a monoton dolog felől, egy magasabb agyi iigal.
mi szint felé való törekvés. De ha es a törekvés folytonosan
kudarcra van itéive eisbb'utdbb beszúcUlést eredményez.

..
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3. Az érzelmi élet zavarai

Az emberi érzelmekben a külvilág történéseihez,'másfelől saját
belső tevékenységünkhöz való viszonyulásaink tükröződnek. AZ
emberi érzelmek egyik formája a félelem. A félelem természetes

emberi őrzés. Lehet ezituativ és ok nélküli, ok nélküli, azaz
korábbi szituációkhoz tapadó, illetve teljesen előzmény nél..
kifli.

A s zituativ félelem akkor zavaró, ha a félelem mélysége nagyobb,

mint ahogy azt asz ok indokolná.,-

A félelem önmagában nem személyiségzavar - ugyanis a korábbi
tapasztalatokból adódóan jelzi a veszélyt ,- csak akkor ba rendkiviili iatenzitáaú, vagy túl gyakori, és ha meghatározóvá vá»

lik. /BUszörményi-Bruckner, 1970./

A szorongás, ek ős tartalom nélküli, tárgytalan fellelem. A szorongás létrejöttének két .% fő okát emeljük ki. A túlságosan védő szülői magatartást, ős az érzelmi elhanyagolást, a . rideg»
séget. A szorongás önmaga is ekként szerepelhet ' a következő tfinetek létrejöttében: beszédzavarok, bevizelés, étvágytalanság,
alvászavarok, agresszió.
Az érzelmi élet zavarát jelzik ha a vitalitás, a szenzorálís
érzelmek durván, nyersen ► jelentkeznek, ha az önuralom meggyengül. /ftyirő, 1961./

~►
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Asa 4retelesd: kiegyeneulynseottsalg e£llapotánmk 16trelátt6t eslead$.
á.yosBa a fókoe4tit m6rt4kii ingerelhet6ea ►6g. EZ em állapot gyak.
ran bossed folyamat eredm6nyekdmmt alakul ki, vagyis ta!•tóesem;
l.sme~~ tl.8d6 ingerek hatására a gyerek e9g3en8ib$liti3ál6dilk. Ass9en.
saibál9.ssál.ódáe során egy ideig OA a killed hatásokat, majd 6rme ama feletti dnural.mát elvessaltii Az 6rsákernyé tett gyerek
a köVetke,smőkben márr gyenge ingerekre ás i:adekw€it mádon reagál.
Attakoreott pozitiv irányú ingerel2xetas4g a mEar3.a, a fokozott
negativ ianiny:i ingasxtitA,nt6e3SW ésa6keAye6gnek =akin nefvessni.
Abíró. 1964/
Az 6rsslmi isgereihetdeé$ biédy.állefpota kE3votkeemtbban MOW
keletkezhet. R6rtelegas apathl .~ a eesetAn a tudat bees3üktsl:e3se, 6r.

. a

dekl6d6evesstées tapaeztslieató• ás apathia másik fajtája a z etil.taténos apatbilm, a környezet iránti teljes ki3s3iite,y, mely lcirnerti.
Uses állapot ktfveetks,emányes is 7.ebet•

As ok :n6ikUli emelkedett hangulat tart6eti, kellemeat,p eear6s 6re6e,
Kövvtkeemánykánt Q satesgás, a gondolkoc]$e3, a beas68 feslgyorsuL,
kt3nnyetl ektivizálhat6,, de 4ppen ezek miatt a figyelem ss6tg,aó1'ő l.eeesi, ® Wore elhatározások követik egymást megva ►lóoltds
~ t611kU1.

Az Ok

tartős lehangoitetaól akkor based Unite ha bár.

milyen kíilta8 inger negatív tóraelmi állapotot hoss Litre. ?nlsan•.
goltca6ignil a tudat besedk€il3het, meenndeiasmust, esetleg mutaoicmust exeQményeslhetn Lebsngp3ti tartós Allapotban gyakran seg.
jelenik as érsneleen6akiiiis6g kine6 6lm4nye.
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Az érzelmi 'let zavarai közt tartjuk esámon a közérzet sava
raits az eufória fokozódását, és a tartósan rossz közérzetet:
Az érzelmi élet zavarainak legfőbb oka a környezet. A szeret•ni és szeretve lenni akarása érzelmi alapszökséglet. Az érzés
és a szeretet képessége nem önmagában és önmagától fejlődik
ki, csak a kölcsönösségen alapuló szeretetkapcsolatok hívják
életre. A2 óletbiztonságosságénak az alapja a szeretet, és a
kapcsolat. A szeretet és kapcselat tanulásának első lépcsője
as átélés.
A gyermek nem passzívan alkalmazkodó lény, de cask fokozatosan jut el önmaga reakcióinak irányítóséig. Az ember társadatmivé válásának elsődloges tere a csalóid, amely olyan, szecializációs funkciókat lát cl, ami a harmónikus emocionális fejlődés alapja. /toendozás, gondoskodás, "fészekn-funkció„ csald.
di identitás, mintaadás, stb./. Ha ezek köztű bármelyikből túl
kevés, túl sok, vagy torzult forma less a osalád, közösség
sajátja, as érzelmi fejlődős megáll, vagy benne zavarok kelet.
•

kennek,

4. As erktf3os fejlődésinek sasvarai.

As erktfios fejl8dieének

s8►

.

p=1 kell beesaélaatlnk

a

deviasso

eaiákaról. Dsvidnenak nevessaük as olyan magstartáet, ame ly as
adott tdvsadalom ás kor egsrUttólisi normáit megsmegl.. gormá•.
nak missal* minden olyan leirt, kiment4ott, vagy konvención

alapuló ssabályt, elaiarásat, timely megszabja • bogy adott belysaetekben hogyan viselkedjen ass egyén. A viselkedds osabályemái jogi erkt3l®ssi nQZelák is ss3okásaok, melyek a társadalom vál»
tosdesá+rd3 egyUtt alakulnak. Tehát a deviancia metgitélésse tári.
sadalmi rsso.gbatárosGottsdgá; mint ilyen, nincs Bbsac► lut tar.
tams. Sok esetben melds seegvonr ►la a isatdert, sit 4télilYtk de—
viáaaen.ak ás

nem. /A dev3.áne normák bgdptilósát a smeseólyí,•

ságbe elós9egitkseti deviáns kt3rnyoset — pl.: ves9mélysatetott
gyerekek •-, vagy ass alakuló escessélyiexég énérvényesltési ttf.
rakv6sgel. .A defdiiinss magatartás meg4télése etokslsE;sE' i3nkányea,
Vannak alionbsu9a olyan nosrmeressegóeek, melyek eglrértalmUen a
desrianQléik ktlr8be soroland6lc; pl.: alkoh+olissmtuí, g:sailkos.
áég• sarsais aberráoi.6k, biinösésr. Smekkel a tieeea esetek.
kel nem foglsalkosunta, osak as asssosiálies ttinetekkei. Am
astadoiálisi magatartás kevésbé mély sssResssaélyiségeseerkeseti dtalakuls'iet Solos. As asasoe;ial.itsgie a gondozás elbanyagelása
kóvetkeatóbss alakul ki...í,dtresgtttiket nem lehet egy okra
visszavezetni, Gyako 'ri . a sa►étsilált osalád, Illetve a es aw
ládben alkalmazott roses nevelési módszer.
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AZ assooialitie táreadalmi veszilyesedge kOzepes.

a tirea.

dalemtól való elidegenedóst tartalmazza. Az aazocialitás Joke
lis korban fókánt hazudozásban, lepieban, Jez egyben antieioeiálie is/ esavargisban, iskelakerUldsben, kellemetlenkedő
magatartásban nyilvinul meg. Aószörminyi-Braoklaer. 1970./

-
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Hazudozás
o

Iskoláskorban az erkölcs-fejlődés torületén jelentkező leg
gyakoribb és legprebl'm sabb savas a hazudozás; A felnőttek
hozzáállása sem egyértelmi - ds gyerekkorban mebit ♦ lkülün:
•

teai sasok tudatos megtévesztősének szándékát a "látszatba.
zugságoktól*. 7A gyermekkori hazugságok hátterében aalegkillbnbözőbb okok állhatnak: a valóság hiányos ismerete,, téve
dds, játék, vágyak, igények, álmodozás,, kíváncsiság. A va
Jódi hazugságok létrejöttében gyakori a környezet "kánysze.
ritő hatása pi s a eziilők saját dédelgetett álmaikat akar+:•
ják megvalósíttatni gyermekükkel, dicsekvésből, fantázia.$4.
tékekból, bosszantásból, bizalmatlanságból is erednek. A valódi hazugságok hátterében általában kielég1.tetlen érzelmi
kapcsolatok állnak. Az ingerszegény l érzelemszegény környezet

a hazudozás létrejöttében tő ekként szerepel.
A nappali álmodozások megszabadi.t ják a gyereket tdlolmeitől,
szorongásaitól. A fantasztikus bazugságok is hasonló céllal
saitletnek. 8$t a fantáziahazugságot a környezet elitélt. A
valóság tényei előd, való ilyen fajta menekUlée ,;sokszor rádöbbenti a gyereket a valóságra, a környezetet ismét olyan
eszközök alkalmazására készteti, amely elől álmodozásba,
fantáziálásba menektil.

4.
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Dr. Huszár Tibor a Fiatalkori banözők clma munkájában /Budapest, 1964./ a családi élet válságában, szétesésében is keresi az erkölcsi fejlődés zavarainak okát. A legfőbb inditékként említi és a nagyvárosi életmód negativumainak.következményeként.

.

Az okok elemzése során kiemeli, hogy a nők, anyák munkába állásának.az "árnyoldalai" is megmutatkoznak. E szituációból
eredhet, a magárahagyottság érzése ,•főként•ha.a család érzel.mi egysége megrendül„ ez a "a gyermek erkölcsi ellenállóképescégét is csökkenti". /107..0./
Kiemeli az ugynevezett "modern" családok érzelmi elsekélyesedését, az érzelmi kapcsolatok "elszikesedését" /108. old/ Dr.
Huszár Tibor ezeket a jelenségeket kizárólag a polgári esaládok jellemzőiként eml liti, véleményünk szerint, ha nem is ekkora súllyal és mértékben, de a családi élet válságjelei nálunk is megjelentek. Gondolunk például a tulzottan anyagias
szemléletre, a teljesítményre orientált családok "együttélésére", a túlságosan intellektualizált családi kapcsolatokra.
Ezek a családi viszonyulások megteremtik az elmagányosodás,
és a külső kapcsolatkeresés lehetőségét. A társkeresés folyamatában pedig nem biztos, hogy értékeiben és céljaiban elismert csoportok vonzáskörébe kerül a gyerek.
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A lepá•

Óvodásoknál gyakori a megfosztás szándéka nélkül, a birtoklási
vágy kielégitésdre szolgál. Okai, az intellektus fejletlensőgében és főként az etikai normarendszer kialakulatlanságában, a
megszilárdulatlanságában keresendők. A lopások elkövetőinél
gyakran találkoztak frusztráld helyzetek halmazéival .. ilyenkor

s

lopásnak feszültségcsökkentő szerepet tulajdenitanak. A gya-

kori frúisztrált helyzetek, kapcsolatok, kapcsolatlétesitési
nehézségeket eredményezhetnek. A lopást elkövető gyerekek kör.
nyezetében gyakori jelenség az érzelemszegénység. Bizalmatlan.
sdáguk, kötődésképtelenségük a Felnőtt világhoz deviams magatartást eredményezhet.
Főként kamaszkorban jelentkezik ez a cselekmény. 3mlithetnénk
még ennek as időszaknak romantikára„ izgalmakra, kalandokra
érzékeny jellemzőjét, mint kiváltó okot.
ga a környezetében a gyerek nem talál általa is elismert, követendő, pazitiv példát, könnyen kerülhet kétes értéY(i csoportok befolyása alá. Fiatalkori lopások elkövetőinél elég gynk- .
ran tapasztalták, hogy nem a ezükség, az anyagi érdek vezette
a gyereket. Ha olyan csoport hatása alá kern, ahol a va'ánykodás érdem, az elismertség kiviv; 4aa érdekében, s nem a haszonszerzés vágyával, esetleg lopásra /pl.s autólopás/ is rávehető.

..33As Askolakesttlés

Sivás, körayemett, gyakori konfliktusok, diktat6rl,kuo neveláei
módeesevek, a tanttidal motiváoiő Ways ® ta► ljes4tnéxny iránti
árQekteRenség kialakulását ersdmányerrtihetik. Szintelen iskolai
légkör fokozza a tanmláe iránti érdeklődés carákl¢enáoát•
A küteleesőok balmaza • ami, ancánt vállalat érdekes feladat
Is isfetne# a lecke amit weak megtanulni kell„ a monotónia
mind-mind a toijesitseány ieinyinek osUkkeaárét ea*sdm6rgeasi.k.
A moreotáni.a, as ingereteg44014 8 = ellenstu2yoz$&3árat a gyerek

érdekes tenxYivallá után r4s,r pl.: álmodozóvá válik. Az +álmt#do••
esds pedig visssahat an 9.aktlei teljeei.tmányre,
Aa ismétlődő iek©lakesEÜés és oaca`vargás hátterdben szorongások,

félelmek lelhetők fol. A belső feezit6 nyugtalanság, a btintetés.
t61 való félelem, a misgxuaa6rtettBég, és a"senkl, sem szeret"

érméda kiváltják a eseavaargdatt.
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5. Psziohosz@matikuto reakoi6k+ v.getat3,v zavarok

A vegetativ zavarok egy ráeaát raár emlitett9ik a eaomélyisó,g
kUli3nbUI6 soSárdinak mavaarainAl. Ezekről most mom bessáliigk.

A vegetativ zavarok tüneteinek egy rósze.Baervi megbetagedósre uta1., ugyamOckor A vizagálat®k es+edsánye negativ.
Avegetatitv savor* gyakran párosulnak aZkalmaskad,áe9. neház-

Olgakk+al

.

A iaielalsolágkor legjelbe bb zavarai a z uj jaaoPáe ée a 'arearágás.

.

Az uj jazopsa oak 3 éves kor után tekinthető zavarnak. Altaa.é.
ban a gyöngédaágigóny fokozott jelentkezóeakánt tartják sod.
mon.

;

.

A kbsUmrágáa tevákeiZy, moagákeny de oeelekvó4eikben korlátozott. 6reeLnileg fs!ueatvált gyerekek tUnete. Gyakori a túl
podáaean ős ambioidmusan nevelt kisd ekviásoknál.
►

.

As iekalfbelé8éskor a be3 lleezkedde 1tgaimai tUbb gyereknál
►

el$2uiaaák a régi rossz esQká®t, később a megnyugvás után abba.
Aarad.
A gyermekkori vegetativ zavarok veazdlye abban van. hogy kang..
=iyen edgm£tl:hotsaek, e igy tartás efikUdéesjavar lóplet We A vs.
g.tativ zavar akadályozza a káxrnyesaethss való alkalmaskedáot,
e kihat a gyerek egész magatartására.
As ógattskai figYbaviffisiéa lebet organikus károsodás, vagy tank.
cionálie zavar.
Munkánkban opats .runkoionáiie zavarokkal foglalkozunk.

4.350

Az éjszakai ágybavizelis csak a 4. ér után tekinthető zavarnak. Blsődleges ágybavizelésnél a gyerek még nem lett szobetiszta, másodlages ágybavizelésnil a már szobatiszt&Vá vált
gyerek valamely konfliktus következményeként 41101 bevizel.
Aa íjszaka bevizelő gyerekeknél gyakori fejlődési zavara gyakori környezetváltozás, a hospitalizaus is az elhagyatottság
érzése. A másodlagos ágybavizelés gyakran - a kistestvér meg.
jelenésével .• testvérkonfliktus eredménye, félelem as eddig
egyedül birtokolt szeretet elvesztésétől.
Az é j szákai alvégzavarok a környesettel váld konfliktuabdl
adódnak. A gyerek nem tud stóla, s reggelre nyoma sem marad.
A konfliktus megeldádásával általában megszilnik. ' lekelásker.
ban előfordulhat olyan pszichés saver ' seeely tUneteiben Punk.

cienális, vagy organikus károsodáiss'a utal. Ezek egy része as
iskoláskar után - amikor a személyiség már más módon is ki

.

tudja fejezni konfliktusait : eltí&tik. Csendes, félénk, j6
teaulA, fokozottan embiotdzus gyerekeknél gyakor i a szomati-

kus betegségre utald • pszichés túlterhelist levezető - tUnst.
Dr. Besnee Livia: Pezichogén tűnetk'pződéa kisiskolás korban
oim(f mmnkájábaa hívja fel a figyelmet a kitiinő tanuló gyere.
kek főleg lányok • iskolai ; hiányzására. önnek okát a következőkkei magyarázza: As átlagon feleli bUnysást as okozza,
hogy egyszerre fontos ssámtnkra a kitüfő osztályzat, valamint
a tanér 6s a safllő elismerése. Az ebből eredő túlterhelés ellen nem védekezhetnek körömrágással, tickeléssel, hiszen estis
ket a ktsrnyezet magatartási hibaként értékeli. A szomatikus

.~
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tünetkópzfid4eb8l viszont eltanik a btintudat. 1D báányzás, a la..
zitáe oka nem a lustaság, hanem d *bete gsége, A megbetegedds
bizteoitja a túlterhelés levezetését, ugyanakkor a kedvelt
felnőttek saeretetót., gondoskodását is. A szomatikus tanetek
kazött leggyakoribbak . a gyomoz+ ► és basfá jáe, hAnYás, fe~ i'ájás,
m9.gr6n, ®aduu.de, ezsvtájóki fájdalmak. Ezek a panaszok as i s.

galom, az Iskolai nehézs6gek, ezorongások, f8leimvk kUvetkeffi•.
m®nyeiként.l&pnek fel . Bzek a megbetegedősek nem akaratlago. odkt veszélyük abban rejlik, bogy gyakori i®6tlSddstik valódi

szervi megbetegedóehez- ► p1. . gy4a lörfek61p--, 4a,gY pemiohds nteg• *
betegedéshez

vezethet.
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A személyiség aavareit csak az egyszeí4sóg és áttekinthetőség
kedvbért ismertettiik m felosztós szerint. Termiszetesen a zavarok nem elszigetelten jelentkeznek, s igy a hovatartozásuknak megítélése is - nagyon változatos. 5 ttnetek legtöbbször
halmozottan vannak jelen. A legtöbb esetben azonban felfedeztető valamely zavar dominanciája, s a többi változás ennek
kisórő jelenségeként értelmezhető. A zavarok általában azon
a területen jelennek meg, amelyre a negatív hatások a legerősebbek, illetve amelyben a sazemólyiség még fejletlen. A mavarok r egezsintetésót csak az okok felderítése; után lehet érdemben elkezdeni. Az okok feltárásával jelölhető meg bármilyen iát. A tapasztalat azt mutatja, hogy a zavarok megszüntetősében az órzelmi kapcsolatok rendezése alapvető.
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It szzó8zst ere
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latok

mast, 4. körUlanueá

Ra a szer 4lyiság valamelyik ezt' ájábz`n savast keletkezik, előbbutóbb a többiben is érezteti hatását. Megállapitani, bogy a sseaályiségzavar mely tertiletről indult el, nagyon nehéz. Annál is
inkább, hiszen azonos okok is különböző tüneteket eredm6nyezhetnek,és hasonló tünetek is a legváltozatosabb okokra vezethetők
viasza. A tapasztalat ezt mutatja, hogy gyerekkorban a személyt..
eégzavarok elsősorban az érzelmi élet konfliktusdalt jeienl.tik
s>og. Igy lehet ez a nevelőotthonos tanulók esetében is, lazással
a megkötissel, bogy a savarok elsősorban ajz éreelmi 2~#.ány éllsa-

pot következményei. A Zavarok tótelese iszmertet$sénél gyakran emlitettök, bogy a létrejövő egyik vagy saaásik probléma hoapitalimilt gyerekek tünote. A bospitalizaus kialakulás dben az inger.
szegény környezet 6e as ".gyesaeaélyes" stiszeretetkapoeoiat hisinysa a legdöntőbb. A bospitalizmus tipikusan nevelőotthoni 3..
lenség, és az interperszinálts kapcsolatok hiányában jön létre.
A neveláotthenok tárgyi felszereltsége lehet ak'zmizyen 36, as
intéslényi rendszerben mégsem lehet pótolni a családi együttélósból következő hatások ssessssélyiségformáló szerepét. A leglelktisa.retesebb nevelő sem tudja 14-15 gyerek girzelmi gondolaárat ,* vállalni. A nevelőotthonos gyerekek hátránnyal indulnak
sas életben, a csalidban nevelkedettekkel szseaben. Munkánkban
arra a kérdésre keressük a választ, hogy as intéslett nevelés
a kisiskolás korra milyen hátrányokat eredményezett? Ebből as
alapkérdésből kiindulva, és eddigi tapasztalataink alapján a
követkelő felt'telezéseinket fogalmasaatuk mega

`
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▪ Ha a hespitaliz us elsősorban ingerszegény környezet ós égy..
salmi hiány+állapot következménye, akkor az intézetben eltiiltiitt idő a hespitalizáltság kialaku]árdban aegbatáros6

tényező.

Mannát kisebb korában keröl. a gyerek intézetbe, annál , nagyobb
a hoapitalissmis veszélye.
• Ha a hoapitalizaus as interperszonális kapcsolatok hiányi.
nak l[i3vetkesménye, akkor a nevelSotthonos tanulók elsősorban
$rzelmi ~e g retardáltak,, is as értelmi retardáltság csak as
el6stőgek kisérő ielensése,
..

~s

értelmi retardáltság érdfklődésvesztéssel. ós az ` érdeklődős

becs filésével Sár. Az érdeklődésvesztés ismételten as'inter-

perszeaális kapcsolatok hiányából ered, tágyanis a kisgyerek
mindes szokást, feladatot elsősorban a szeretett semély kedvőért tanul meg, végez el, utánoz, le. Az érdeklődős beezfikí .
léséhez a zárt és Fegyelmezett intézményi élet is hozzájárul,
ugyanis nem rendelkezik a következő /érdeklődésre számot taratóttulajdonságokkal:
..

i j donság iLz~

.nem teljesen világos, azaz rejtvényszegi
tismtázása,felfedesése greaet okoz
As intőszemi fegyelmezett ölet easel sseaben;
■ennton

- csak megtanani kell
- nincs önit felfedssai ., tisztázni.

.

- Az inadeelvv tát seakci6k ki3aUtt as agreeessi8 dosaeinál•
.As

retaspddltsdg követkesatébese seakculdik inadekvita.k._

.. As drzelad retardáltság a ka►pcs4latk4ess4g fejletxeAsigében
is jelenttiessik•

.

1ienkáük corks ezeket ae F8 k4rd4sseket tartottuk seem el6tt. A
feladat legiki jasr as induktiv utat tgányeite. A feltett k4rd6osketek ssse ►afeieideen választottuk ici a munka eosin alkslatasett
saddest3ereiet.
Els6ecarban a megFigyels5stst+e támaoako8tonk. iteg.iPtgyeliseinket
bAstsem &ven keresssitii végesstUk. A aegfigysldssket Mint a Qí.
lmtsdnt neveeld®tthoná foglay.krtecésxlekon alkalmafcttűc, amikor it
nddunkban ‚lit mMegálleptts3n# a követkese& texOlete► k te j lettsó.
gi e ►ssinbjbt
:. isckerrlai teljeeitrná>te,V

.

• isQs
- olvasás
-ssAmolás '
figYeiem
•»

ísr+stek1886p

• gondolkodás

-•

ltwec¢8d

• ealdkesleet

A megfigyelések kiterjedtek as isMelmf, ausfirálra is'
~

—

kksöessdgi kapasaolatdk

. a játdk kis6r6 legye!

a konfliktusok megoldási módja
• kudarc-feldolgozás módja
• sikerélséay hatása.
A megfigyelésen kivül még a következő sódsztreket alkalsazctukt

Besg áilgetést spontán
irányttott
Közös tevékenységek tlem9aéses tanulás
játék

/W sok soksze®p©ntu elemzéset szabadrajz
Osabádra jz emberrajs
Mérések:
Ri1daaSantuoci# Az (rő rajzoló mozgás fejlettségének vizsgálata

.

ásjláth György: Szin forma játék
P!P.T /frusztráoiós/ próba /teszt/
A tesztek ős mérési nádok k-ivilasztásában a kényezeriiség is

szerepet játszott. Azokat voltunk kénytelenskválasztani,
amelyekhez hozzáférhettünk, vagy a pantos le.rásuk birto..
kábaa elkészithettük.
Megfigyeléseinket 8s a méréseket a szegedi Londoni krt.i Alsó.

tagozatos Piu'etthenban, az; 1978/79; 1979/80; 1980/81-es tan
években, folyamatosan végeztük el. A vizsgálat

'

as 1978/79.es tanévben az óvodás
az 1979/80.as tanévben az első osztályos
az 1980/81-es•tanévbtn az elsó 40 második osztályos
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csoportokra terjedt ki. Miután a nevelőotthonban elég magas
az osztályismétlők száma, as egyes csoportok létszáma áltandőan változott. A második osztályban évismétlőkre nem terjesstettaik ki a vizsgálatot, ugyanis korábbi fe3lődés4ket nem

M~

sárhettUUk tigyelominel. A csoportok lótszáma as állami gondoaás megszüntetdse, tirUikbefogadáis, és intézményváltás miatt is
változott, bár esek nem játszottak ákkora szerepet, mint as
évismétlés. As egyszer, vagy kétszer évismétlőket továbbra
is tigyltiii, de a vizsgálatoka í- aaasn végeztaik •l falaik még-

egyszer. A második osztályban - as emi&tett okok miatt, már
alig maradt olyan tanuló akit as 6vodátál kezdődően megfigyel•
taink.

Az egyes csoportlétszámokat as adott mérések értékelésénél
kt4zöl jaik.

Miután a vizsgálatokban résztvevő tanulói létszám elég kiest,,
igy a követkest.téseinket is csak azokra vonatkozóan tartjuk
érvényesnek.
A rajzok sekssaesapontu elemzését ás a mérések eredményét, a
dolgozatban folyamatosan kös3tS1 jask; a megfigyelések ée bessél•
getések tapasztalatait a személyiségra3zoknfl verasasaik figye- •
lembe, és assaceas4tve a,k8v.tkeztetásekben fegalsdazzule meg.
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Iv.
Nevelőotthoni és Családban 616 gyerekek rajzainak többszempontú összehasonlítása, elemzése

Az 1979/80. és 1980/81-es tanévekben huszonnígy gyerekkel
71 db rajzot kéazitettünk el, majd elemeztük. A gyerekek 61stkora 6 évestől 8 évesig terjedt, és mindannyian azelső és a
második osztály tanulói voltak.
A ház-, fa- és emberrajzok elemzése az érzelmi

élet és a kapcsolatkészség szempontjából
Nevelőotthonos tanulóink rajzainak elemzésekor dr, Herman
Alice: trtelmi elmaradás, értelmi fejlődés az óvodás otthonokban cimű munkájában használt szemp©ntrendszerót vettük alapul.
Dr. Hermann Alice több korosztályt vizsgált, s az intézetben
nevelkedett tanulók rajzait összehasonlította a családban
nevelkedettekével. As elemzésk or a gyerekek érzelmi életőre

és kapcsolatteremtési képességére, kaposolatkészségáre vonat+
kozóan tett megállapitásokat.
A rajzokat a következő szempontok alapján elemezte:
1. A vonalvezetés biztos, vagy bizonytalan? A gyerekfix.
• 1E41, vagy a rajz *As számára is érthető?
2. Beszenezi -e, besötétiti-e a rajzokat, vagy cask annak
körvonalait rajzolja meg?
3. állyen a rajzok tárkihasználása?
Kb, 1/3-nyi térkihasználópt sz##k térnek, ettől nagyob«.
,bat tág tőrnek tekintett.
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4. A faábrázolásnál. kettős-e a fatörzs?
Kettős fatörzsről akkor bessélUnk, ha a fa felső részi«
re két koronát rajzol a gyerek.
5. A rajzolt háznak van-e ablaka i, vane ajtaja, és hány
'ablaka van?
Ez a szerpontrendszer megkönnyítette a feldolgozást, statisztikai . jellégd öeszehasonlitási lehetőséget adott az intézeti, ls
:a Családban, nevelkedett gyerekek érzelmi jellemzőinek feltérő+
sápoz

,

A dr. Hermann Alice által vizsgált csoportban a családban élő
'gyerekek- életkora öt és fél évestől hat ős fél évesig terjedt.
Nevelőotthonosaink rajzait ezze l a csoporttal is öaiszevetettiik.
0
Dr. Hermann Alice a$ egy évvel idősebb, és családbán 616 kor.

csoportról nem közölt adatokat. Nevelőotthonos tanulóinkkal
azonos életkorú, és családban nevelkedő oseport rajzait magunk
készittettUk el, s az adott ezeapentrendszer alapján elvéger
tUk az összehasonlítást. A két korcsoporthoz történő hasenli-

táe kiemelte a fejlődésből adódó jellegsetésségeket is.
A dr. Hermann Alice általközölt szempontrendszer szerinti i
és a családban 416, de fiatalabb korosztállyal történt ISssse.

vetés eredményét a következő táblázat mutatja.

.

/A két minta elemszáma nem azonos, igy az összehasonll.tősban
főként a százalékos értékeket vettük figyelembe./
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As általunk viz.gált intézeti gyerekcsoport
ns24
abazelút
szám
Bizonytalan vonalvezetés

Családban 416
fiatalabb gyerekek
ns28

.

abezolút
szán

S

2

7,00

9

37,50

Biztos vonalvezetés

15

62,50

Bo.ainsmte a rajzát

18

75,00 ..

,

R'árvonalat rajzolt

6

25,00

' ninon k 3zölve

,

Tág térben ábrázol

19

,

Szak térbtn ábrázel
.

Kettős yatőrzsot rajzolt

.

.

Nem rajzolt házat
Rajzolt ablakot
Egy ablakot rajzolt

.

~

nincs közölve

5

.20, 83

5

20,83

8

33,33

14

58,33

2

' nines közölve

12

1

.

.

:

27

96,00

. nincs közölve
.

50,00

_

nines közölve

8,33
.

4,00
14,00

.

Egynél több ablakot rajzolt

. 89, 00
~

,

79,16 .

.

25

.

18

~

64,00
,..

Rajzolt ajtót, kaput

10

41,66

27

96,00

Nevelőotthonos tanulóink rajzait összehasonlitottuk olyan családm
ben élő gyerekek rajzaival is, akiknek többsége nagyon jó anyagi
körülmények között él, iskolaotthonban tanul, és a szülők elég
keveset, vagy egyáltalán nem foglalkoznak gyerekeik tanulásának
segitésével. A családok kulturális szintje alacsony - mezőgazdaSágban dolgoznak i egész napjukat munkával töltik. A gyerekek mindent megkapnak ami pénzért megvehető, de a velük való törődés
csupán testi gondozás,. gondoskodás. Egy ilyen öeszetételÁ csoporthoz türténó.hasonlitást azért láttuk fontosnak, mert az in•
tézeti gyerekek sem szenvednek hiányt sem áleleműen, sem tubámatban, ugyanakkor - a csoportok nagy létszáma"miatt egy nevslő'elég
keveset tud velük egyenként foglalkozni. A különbségek a két
•csoport tagjai között . abbál adódnak, hogy az egyik intézétben él t
a másik pedig családban. Az összehasonlitáskor dr. Hermann Alice
szempontrendszerét alkalmaztuk. Agygyerekek életkóra ebben at
esetben megegyezett. Az eredményeket a következő táblázatban
ismertetjük.
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intézeti gyere
kek
24
n

Családban 416
gyerekek
n
28

abszolút
szám

%

9

37,5

Biztos vonalvezetés

15

62,5

28

Besznozés

18

75,00

27

96,42

h

25,00

1

3,57

19

79,16

28

100,00

5.

20, 83

5

20,83

-

8

33033

..

14

58,33

24

85,71

2

8,33

8

28,57

Eg7n61 több ablaka van

12

50,00

16

57,14

Ajtó,vagy kapu van

10

41,66

21

75,00

Bizonytalan vonalvezetős

Körvonal rajz
Tág tőr
Sztfk tér .

..

Kettős törzs

Mem rajzolt házat
Ablaka van
Egy ablaka van

.

abszolút
szám

%
•

-

-

100,0

.

a

•

A két osoport rajzai között a legfelt(inőbb kiilönbsóg, hogy a osa.
Iádban 41ők képei nagyon szinesek, hozzájuk képest az intézeti gye«
retek rajza sivár.
Bárhely kép szsn4rt6kőt csak viszonyitással tudjuk kifejezni. Ssi.
Kies hatást csak több szín egyöttsse tudja kiváltani. Az, hogy egy
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rajz ezLnhatását hide gn ek, vagy melegnek értékelünk,ug<yancsak
az együttes szerepeltetés szabja meg. A.szLnek harmóniát alkothatnak. Az alkalmazott szinvilág éppúgy a szemlélet, az értelem kifejezője, mint a téri elrendezés. Miért olyan szinteleosnek az intézeti gyerekek képet &_:,abjektivitáe beleszól' a
színek alkalmazásába is. Nevelőotthonos tanuló

=l még nem

fejlődött ki az egyéni szinlátás. Jellegtelen, élettelen az4.0
neket használnak,' vagy másainak. A szín az az eszköz i auellyl
lelki tartalmakat lehet kifejezni. A színhatás megteremtés* a
fantáziának is függvénye.

A családban élők képei témagazdagok, szinte felölelik az egész
kié közösség életét. Gyakran jelenik meg ara ábrázolásban a földművelés, a gyerekek játékai, sok-sok virág, növény. Az alakok
mindannyian mosolyognak, jókedv(fek. A családban 616k rajzai
vidámak, szinesek, változatosak.

A rajzolást a szakirodalom tizenkét éves korig természetes tsi.
fejezési eszköznek tekinti. Az érzelmi állapotok szóbaöntése
igen ritka, megbízhatatlan, s igy nem használható fel diagnosztikai céllal. A rajzban azonban az érzelmi folyamatok, állapotok
is tükröződnek.
A képaőaftvészet a belső képet a jelenségek szubjektív Ujraalke.
tásának tekinti. Birmilyen jelenség tijboli képi megalkotása feltótelezi a minti t, amely az ábrázolás során az összehasenlltás
alapjául szolgál. Tehát a képi újraalkotás alapeleme a minta,
amely nélkill nem létezhet ábrázolás. A minta lehet önmaga is
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em ont
kép, vagy a természet eleme. A ,számtalan tapasztalás, elv

kozztatás és gyakorlás értelmező tevékenység. A gondolkodási
ma
m(veletek eredményei a vizuális képzetek,melyeket azonos szinten emlegetnek.a kialakulóban lévő fogalmakkal. /Az írott,
vagy kimondott szó helyét az ábrázolás P mint közlés « foglalja majd el,/ Az ábrázolt kép a belső kép kivetítése a fantázia

bekaposolásával. Maga az ábrázolás hatással van más megismerői
tevékenységekre is, illetve ez a hatás, kölcsönhatás. Az ismeretek egpségft alkotnak, C az ábrázolás ezeknek az ismeretek-

nek a eszubjektiv, ugyanakkor érzékletes, képszeri megfogalmazása. A rajzolásban a konvenciók is Jelentős szerephez Jutnak.
A gyermekrajzok elemzésekor aafelsorolt tények alapfán • kdvetkeztethetűnk alkotójuk tapasztalásának körére, gondolkodási
mavsleteinek szintjére, képzeletére, fantáziájára, belső élményvilágára és•érzelmeire, valamint az ábrázolásban elért
gyakorlottság fokára.

►
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i3r. Hermann Alice é• az általunk vizsgált gyerekcsoportok raj..

zainak ösoaehasonlitásából a kgvetkezS jellegzetességeket emeltgk ki t

A tapasztalás - a minta

lehetősége a rajzok tematikájának

meghatározó eleme. A családban 416 gyerekek, mindegyike környezetdnek fontos, lényeges részeként házat is rajzolt. Nevelőetthomasaink 331133 %.a nem rajzolt házat. A 33,33 %-ot főként
azok as intézeti gyerekek alkotják, akik szUletésUktől kezdő.
dóen, vagy már évek óta as otthon lakót. Ezt a teltenő jelen•
céget a tapasztalás hiányával ép a hovatartozás bizonytalanná.
gával magyaráztuk. Rig a családban élő gyerekek számára egyéi-

telmí', °hogy 8k egy közösség /család/ konkrét helyhez kötött
tagjai, addig az intézetben nevelkedett gyerekeknek ilyen ólmén$k alig lehet, hovatartozásuk számukra is bizonytalan és

nem jelenti as intézetet. Hovatartozásuk bizonytalansága biz.
tonságó= "tök hiányosságainak alapja is lehet. E aegállapitá-

serinkkor számoltunk a konvenciókon alapuló gyakoróltatás hatás
lávai La,; de a nagymértékit számezerd eltérés alapján feivetásUnk jogosnak látszik. Annál is inkább, miután a nevelőőettho.

nosak házábrázolásai ritkán jelenik meg családrajz káezitdse so.
r6n. Házábrázolásuk szemdlytól, érzelmi kapcsolatoktól függet.

len "semleges téma".
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Am ábrázolások grafológiai jegyei közvetientil tükrözik a pillanatnyi kedólyállapotot, magabiztosságot vagy bizonytalansá4.
got, dinamikát vagy gátoltságot. Pszichológusok több esetben
o
foglalkoztak a grafológiai jegyek 6s as intelligenciaszint
'

ösazefiiggéseivel is. Vizsgálataikban az erős, biztos, dinamikus vonalvezetés 0, a bizonytalan'halvány vonalvezetés rossz
Jellemző értőkként szerepel. As értelmi képességekre való utoláson t4 grafológiai jegy az ábrázolásban való gyakorlottsíig fokmérője is. Csoportjaink összehasenlitásakor ezen a teraleten is nagymérték(( eltérőst tapasztaltunk..
A csáládban 616 gyerekek vonalvezetése sokkal . biztojabb, neve.
tóotthonosainknál gyakori a szálkás, tilskés, halvány, bizonytalan rajzolás. Sok az olyan alacsony azintfi, szinte firkasse.
r0 ábrázolás, amely csak az óvedás koroastá► lyaál lehet terhé.
smetes. A családban 616 gyerekek biztos vonalvezetésiek, firkaszer(f, érthetetlen ábrázolás nem található. A rajzolás bimonytalan vonalai nevelőotthonosaink más munkáiban is tapasz• talhat6 volt. A Hilda Santucci file iró•rajzoló mozgás fejlettségét aérő feladatsornál a pontértékek csökkenését a vonalvezetés gyakran befolyásolta. A vonalvezetést, mint grafi.
kus jegyet csak akkor tarthatjuk a személyiség kifejezőjének,
ha nem sematizálta a tulzott rutin. Miután a nevelőotthonos
tanulóluknál erről nem lehet szó, az önkifejezés és as intellektus mes3elenitőjeként órtelmeztak.
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Dr. Hermann Alice vizsgálatai a beszínezés mértékének össse-

basenlitására is kiterjedtek. Hevelóotthones és családban me.
.

velkedő gyerekcsoportjaink munkáinak fisszehasonlitásaker Yeltüat, hogy ae intézett gyerekek nem színezik, hanem befoketi.

tik rajzaikat. Ha a beszlinezést és befeketit'st azonos mutató..
ként értékeljiik, akkor is oltórést találunk a családban nevelkedett gyerekek javára. A beszínezés .. befeketítés az életkorral
növekszik. Az alacsonyabb koresoporthoz't$rténő basonlitás is
a családban élőknek kedvez /I m 75,00 54, cm . 89,00 9g/ ez a
különbség az azonos életkorciakhoz való'viszenyitáskor megnó.
/Z * 75,00 %6 'os • 96,42 W. A besz nezés mértékéből a belső
biztonságra, határozottságra következtetnek a pszichológusok: _
A beszínezés életkorral való emelkedő tendenciája az iskolai

rajztanitóis következménye, a gyakorlás eredménye is lehet.

Az eltérés a csoportok összehasonlításakor nagyon nagy. Ebből
a jelentós különbségből a nevelőotthonos gyerekek biztonságér
zetbiányára,és alacsonyabb gyakorlotteágü rajzköszeégóre kii.
vetkeztettünk. A biztonság, a határozottság hiánya as iatéa..
ti gyerekem sok más tevékenységében is fellelhető volt, valamint a rajzelemzés korábbi megállapitásai is bizonyitották.

•Sg-

A csoportok rajzainak elemzését a kompozíció szeszpontjából
tdbb mutató alapján végeztiik el. Dr. Hermann Alice vizsgálatai a térkihasználásra vonatkoztak. Adatait egybevetve a at
aegáll,apitásainkkal kit1nik, hogy a családban 616 gyerekek
sz(k tér ábrázolása as életkor növekedésével csökken, szemben
ara intésétiek nagy száma szUk tér ábrázolásával. Vizsgálatai

ban sz.5 és fél 6 és tél Eves korosztálynál as intézetfék
11 %.a i a családban élők 4 96-a rajzolt a rajzlap kis terclétére. A mi általunk készttetett rajzoknál a családban 416 gyerekek as égész rajzlaptelUletet felhasználták, tehát nem tar
láltunk szúk tér kihasználást. Az azonos életkorú nevelőott..
hones csoport 20.83 0.a szúk térben ábrázolt. Tehát a g a
családban élőknél két évvel később a szúk tár ábrázolás eltűnt,
as intézetieknél majd kétszeresére nőtt. Est, a növekvő tendon*
oiát több pszichológus véleménye,tapasztalata,,vizsgálatai
alapján az intő eti gyerekek tokozódé depressziós hajlamaként i
és as agresszivitás er&s öd'seként 4rtékeltűk. Meg kell jegyesznűak, hogy ha as intőzett gyerekek szik térben, ábrázoltak es
gyakran párosult bizonytalan, halvány ceruzavonással, ás as

ilyen rajzokon szinte alig találVunk beszínezést, befekett tétit. A grafológiai jegyek ős a térkihasználás sajátosságai
között összefűggós található. Bizonytalan vonalvezetés, beszílás gyakran együtt jelentkez..
nezós hiánya ás sz(£k tér kihasználás
tek, melyek as érzelmi életre vonatkozóan a bizonytalanság
és a depressziv hajlam, valamint az agresszivitás együttes
jelei.
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A téri ábrázolás egy másik elemzési lehetősége as Usszefüggé•
sek kifejezésének keresése. A sikábrázelás ebben az életkorban természetes jelenség, ritkán találkoztunk mással, és csak
a családban 416k csoportjában.
Többet mondott számunkra a raja elegeinek térben elfoglalt
helyzete. A stabil, kiegy nsülyozott elrendezés nyugalmat, biztonságot érettet, s ilyen belső érzelem megjelenítője is. Az
aritmizilt elrendezés a nyugtalanságot 1 s feszöltséget preioi«
Alja. A stabil, és az aritmizált elrendezés koordináta-rendszerben mérhető fel. Ennek alapján egyensúlyban lévő képelrende.
ütést és billenő egyens'ílytalan elrendezést külánitetttfnk el.
Ennek alapján megállapítottuk, hogy a családban élők összerendező képessége nyilvánvaló. Nevelőotthenesaink 71 rajzából 23
esetben feitanő ritmizálatlanságot találtuk. A 23 képnél a
rendezetlenség és Ucazevisszaság a rajzok szinte egyetlen for.
mai és témai jellemzője volt. Ezek a rajzok /9 gyerek rajza/ a
firka szintjét alig haladják meg. Ezek a képek nem beszélnek

emberi kapcsolatokról, as emberi alakokat cenk szétszórják a
papíron, a figurák elszigetelődtek. A térhatás kiegyensiílyo.
zatlanságából feszültségre, a magányős figurák rajzából a
kapcsolatok hiányára következtettUflk.

Dr. Herman Alice foglalkozik a kettős törzsábrázolás jelenségével. Az általa vizsgált gyerekaseportban öt de fól hat és
,

fől öves intézeti gyerekek 32,00 % .a ábrázolt igy fit. Nagy.
.

arányi javulást találtunk a mi idősebb intézeti gyerekoseper.
tunknál. Hét, nyolo éves korra már csak 20,83 %-uk ábrázolt
kettős törzset; Bzt a jviensóget as óntudat ; ós énazonosság 41.

mény zavaraként tartják smámon. Az án erősödése a korral együtt fejlődik. Igaz, hogy es a fejlődés as intézeti gyerekelgól lassúbb, de létező. Kettős fatörzset egyetlen család'

ban 418 7-8 öves gyerek sem rajzolt. A két oeoport őrőse kör.

zötti tempókülönbséget, és ara intézetiek lemezadásának mért6két ara arányok já1 mutatják. Családban élő 0,00 %, intéze
tisk 20,83 %.

gr

56 .►

A rajzolt házalton ablak és a kapu meglót• a kapcsolatkészség
kifejezői. Az ablakok és a kapu, ajtó, mintegy a világ fold
való nyitást, nyitottságot jelentik. Sok ablakot - egynél
többet • nevelőotthonos tanulóink rajznak 50,00 %i.án ta.
latunk. Ezeknek a rajzoknak egy része azonban emeletes bér+
házakat ábrázolt .» 6rtelemszer(en sok ablakkal. Inkább tehát
abból a tényből indultunk ki, hogy a 24 gyerek közül 10
/41,66 96/ nem rajzolt ablakot, 14 /58 :33 9G/ pedig ajtót,
szemben a családban nevelkedettek 85,71 6s 75,00 g6.ával,

agy•

kik mindkettőt ábrázolták. Kapu 6s ajtó nólkiiii házak a kapcsolatok hiányáról, magányról, egyedü116tsől beez'lnek. An
interperszonális kapcsolatok hiánya a kontaktuskáazaég el.
yeaztését, kia.akulatlaneágát eredmóny+zhetik.

.*
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A rajzokat szabadrajz és családrajz formájában készittettűk.
A szabadrajznál intézeti gyerekeknél felt(nően sok esetben tag..
lálkoztunk azzal a jelenséggel, hogy a gyerek nem tud®tt mit
rajzolni. Honsah időn keresztül tanácstalanul, illetve tétle.
sül ait'a papir előtt, majd elkezdett szétnézegetni, hogy a
többiek mivel foglalkoznak. Ilyenkor vagy meghatároztuk a tó

-

máit - p1.: rajzolj eBy szép autót, háeat, fát!, stb. «. vagy
hagytuk, hogy ú tdbbiek hassanak rá. Ilyenkor forogni kez»
dett a székén, hogy meglátbassa a másik mit rajzol, majd tó..
tevázás nélkül leutánozta a témát. Ezért a rajzaink között .na.
gyom soka hasonló tartalmú. Ez a témaszegénység más tevéken„ységekbsn is megny latkozott. Pl.* jelnezbálra készülve
álarcokat gyártottunk, majd minden gyerek maga festhette, diszCthette az elkészített alapot. Szembetilnően sok hasonló di.
szltéssel találkoztunk. Az álaraekatteljesen akaratuk, fan.
táziájuk szerint dfazithették, és mégis kUlönböző nagyságú
csillagokkal, napokkal, holdakkal rajzolták tele. Peiszólts
tottuk Őket, hogy nemo ak . a mintapóldányon lévő formákat l0.
het használni. Ismét mogkérdeztóka akkor mit rajzoljak rá?
Ha a tőmát meghatároztuk, gondolkodás nélkül végrehajtották
m feladatot.
A látogatások során egyszer sem találkoztunk olyan esettel,
hegy valamelyik gyereket rajzolás kgzben találtuk volna. Sssvesebben játszottak játékekkal, vágtak, nyírtak, ragasztottak.
Minden eges rajzoltatásnál legalább 6 szln(i mnnes ceruzát

kaptak a gyevekek. 7aegtöbbjUk a grant** válasatos4a, vagy
'

v8 letleneserden, éppen a Mosel* akadó 'simnel rajzoltak, majd
,

trágig est egy a aerusát heeeaé ► lt4k. x+eleadlítfiera hssznAlták
' ugyan a többi saint le, do es nest okozott kfilanfisebb are3na ► t
ea►ámnkra. Újdoneag volt aTiletoll, "mart eoká,ig é• admen
prábitlgattdk a ktiltdnbtttaő rzinulket- Itt sem m raja, banes egy
~

esámukra eddig Innovation eesk'i3z vált isadokeeaá, Sarivoaon
vették • e6t, kérték . ha belerajsel.tunk a sajnaikba, as to. keatta a raj$plitel kedvet le. Az ditAluk_ kászi,tott rajzoláe
nem okozott eaámukra knlandsebb ört3seet, etbbdl, is éeeravetttsk,
hogy a legenyhdbb prábálkeudesal ebtérlthetiok: voltak. Azon.
nal indultak blrkvenl, leabdáeni, bi ►rmeZy olyan tevikeayedgrit
öraame1 vüllaalkoztak, ami non járt helyhez kötötteággel« Taslélkoattunk olyan gyereTaekkel:Ae akik egyata ►lan nem voltak haj..
,.:

landóak rajzolni. Ültek a papiz előtt, isegtek•. etosttgtak,

~.•

saadlgetéobe kezdtek, Seek a gyerokek as irlisbeli feladataikat
I. nagyon nehezenmld4tt+tk meg,
A rajzok téadjirt ► «, azabedrajtanál •• legnagyobb hatással a te-

].a~siő atiisora.i lroltak. gtetílk, mindennapi dolgatk alig jelennek mega rajaekon, Rajso2üa közben eeiveeeA baeasélgottek va•
Mink ieminta! ez . volt a td tevíken,yaóg, a raj ramláet mintegy faellákesen vdgezték. Gyakran találkoztunk Olyan eaettel, hogy fol..

ozó3iCtds nálkül, sdkrták a nevtlket rajassl,kra, estate próbálgattak, mennyire gyakp ► y-rlettak a ir a nevítk leir-áedban.

-
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$lvségez4tik a 71 kép statisztikai

elemsósét, mégpedig

assal a céilal, hegy a 24 tanuló 71 rajzából kb. milyen szira~ tests&s+.a képset, emberrajz;k6s$ség fillapitható meg. .A hiá(

nyekat 6s jellegzetességeket a következő táblázat tartalaasza$

,MI hiányzik 24 gyerek 71 rajzinak 129 emberalak-

Ara?
abssaolát szám

Testrész ,

fill

'%

102

ujjak

,

~

~

.

_

karok

ahol nincs kar
81,39

.

...,. ....._

ruhásat

orr

79,13

75 /4.30/

,
.

66

51,16

39

30,23

. . 30 ,..,.

,

~

széttárt ujjak

28

haj

23
~

23,25

21,70

.

.

17 4 82

törzs

24

18, 60.

karok a lább6i erednek

18

13,95

24

18,60

15

11 62

_,. ,

láb a tejből ' red

•

.

száj
karek a törzs egyik oldslríról erednek
kevés3 ujj

12

9,70

13

10,07

rajzlap aljáról indul

11

' 8,52

láblej

10

sok ujj

4

-

7,75
3,10

.,

- 60 -

A fUl hiányát nem vettaik hiánynak azokban az esetekben, ahol
hajat festettek az alakoknak, és az esetleg eltakarhatja a fiiam
let. Sokkal többet mond számunkra az ujjak és a karok hiánya.
Az ujjak 229 rajzból 105 esetben ► hiányoznak,-ezekből 30 figu..
táré]; a karok is. A karok, ujjak ilyen jelentős hiányzását a
tehetetlenség érmésével magaráztuk. Ha összehasonlítjuk, hogy
egy kevésbé efeltiinős testrész t pia a lábfej osak t4z esetben
hiányzik„ valamint, hogy gyakran azona rajzen nin08enek karok ős ujjak, ahol a gyerekek megrajzolták a lábfejeket, elő-

ző megállapításuk nem lehet túlzó. A meglévő karok ujjai 28
alkalommal nyugtalanul ezóttártak, esetleg. szétnyitva mered.
nek a fog fölé. E jelenség gyakoriságát, de ismétlődését a
szakirodalom k3 nem mondott érzelmi feszultsé tUneteként ár-

teamezi. /Hermann, 1961/ Száshuszonkilena rajzbál 66 esetben
a ruházat, 23 esetben a haj hiányzik. Ezek a jellemzők . a nneemi.

céget,, a nemek közötti különbségtételt jeleznék. A nőket sook«.
nyában és hossz' hajjal, a férfiakat nadrágban és rövid hajjal
szokták ábrázolni. Ez a különbségtétel 66, illetve 23 figurán
hiányzik. Az alakok törzsét kor, vagy téglalap formájira rajzolják, s a ruházat nélküli alakoknál gyakori a kopasz fej.
Találkoztunk krumpli formájú, aránytalanul óriásfe jff, pontszem(f
emberábrázolással is. Huszonnégy gyerek nem rajzolt törzset,
ilyenkor a karok a lábból erednek, a láb pedig egyenesen a fej..
ből. Ezek a hiányok nagyfoku értelmi elmaradást jeleznek.
Tizenkét figuránál a karok a törzs egyik oldaláról indulnak ki.
Ezeknól az esetekéi az előlnézet és oldalnézet keveredését
feltételestűk, további következtetések nélkül.

•.
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Az arcok a legdifferenciáltabbak. Egy rajzzal sem találkoztunk
ahol a szem hiányzott velna. As orr 39 figuráról, a száj csak
15441 hiányzott.
Tizenegy lapnál /a 7144b61/ tapasztaltuk, hogy a gyerekek a. rajz
lap aljét tekintik talajnak, vagy eeermagasságaak. Ezt a jellemstt öeezebaeonlitottuk a fa dbrásoláissal. Tizenny olc feábrázolásb6l 18-nak ninosmonek gyökerei., A 184)51 6 esetben a törzs
teljesen,a rajzlap széléből,, 44áb61 n8 ki. Csak 4'esetben taláikoztunk olyan ábrázolással ahol jelezték a talajt is. A maizad'k 8 fa szinte a levegőben 14g, sokszor szinte virágszeri,
• vonalnyi törzsön helyezkedik el a szirom-lomb.

Azok a rajzok melyek a rajalap alját tekintik talajnak,általáben ritmizáltak. Ahol az intézeti gyerekek nem jelezték a ta*
lajt a legtöbb esetben a kép teljesen aritmikus, nines benne
semmi rendszer, harmónia, szerkesztettség. A figurák, tárgyak
teljesen fUggetle*,ek egymáet61. A családban 616 gyerekek 28
rajzából is 13 a lap alját tekinti talajnak. Ábrázel.ásuk mindig tematikus, 6a ritmizált. Tehát a lap alján történő keazdós
általános jelenségnek tájaik - azzal a megkötéssel, hogy az intázeti gyerekeknél a talaj hiánya akár rajzölt, akár lapigái.

li kezdés • rendezetlen összevissza klipet eredményez. Úgy tűnik a lap aljánek,mimt talajnak a megjelenőse an intézeti gyerekeknól egy fejlettebb 6r-telmi szintet, biztosabb rajzkázusé•
get, je]fl.
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A családban és a nevelőotthonban 816 gyerekek rajsa3nak UseszehasonlitásábFl a követkes6 megállapitásekat tetttikst
A nevelőotthonos tanulóink rajzai sz1nazegínyek, sivárak.
• Szinhasszznélatuk esetleges, véletlenazerfí.
• Többféls szia használaténál is a kép szinsszegény benyomóst
kelt.
• A rajzolós nem jelent érdekes tevékenységet a számukra.
- A rajzok témaszegények, tartalmukat ismereteik sziik köre be«
folyásolja.
- A rajzok tematikáját főként a televisiós élmények határos.
zák meg.
• A gyerekek képei aritmisál.tak, a konstrukció hiényát jelzik.
- A grafikus ábrázolásban gyakorlatlanok.
▪ Vonalvezetéstik bizonytalanabb.
- Testséma képzettik életkorrtdl elvált szint alatt marad.
Asz intézeti monotónia érdeklődésssz(kUlést eredményez.

Az össszebasonlitásból adódd kővetkeztetések, az érzelmi élet
vonatkozásában.
Biztonságérzettik gyenge, könnyen labilizálódík.
• Az életkor emelkedésével nő a szorongósa, a depresszióra való
hajlam.
_ Az életkorral nő az agresszív tendencia esélye.
grzelmi éréstik titeme lassibb, mint a családban nevelkedetteké.

- Kapcsolatteremtési képességtik elmarad az ebben az életkorban
elvárt szinttői.
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Az élettér besz(1cUlése a kontaktuskészség elvesztését eredményezhetik.
Az interperszonális kapcsolatok hiánya elmagányosedást eredményez.

• Énfejlődésiik problematikus.
- Ki nem mondott érzelmi konfliktusaikat rajzaikon jól proi.
ciálják.
— Érzelmileg kiegyeneúlyozstlanok.

Az összehasonlítás a nevelőetthonoeok érzelmi, értelmi retar.

dáltságát tiikrözi. A családban 416 gyerekek rajzi grafikus ábrázoló készsége jóval fejlettebb i érzelmi biztonsága sokkal stabilabb,, kapcsolatteremtő képessége lényegesen jobb, mint az 41+talunk vizsgált intézeti gyerekeké. Hétköznapi ismereteik köre
tágabb, hangulatuk vidámabb, és jóval kiegyensúlyozottabbak,
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rt.
A grafikus ábrásoláis fejlettségének vizsgálata

As 1979/80. és az 1980/81-es tanévek februárjában két elsős
osztály 22 tanulójával elvégeztettük Hilda Santucci ird.rajsse.
ló mozgás fedettségit vizsgáló feladatsorát. A két tanév tanulói kdsött sok as évismétlő. Hilda Santucoi eredetileg 4-6 éves
gyerekek térészlelési és grafikus ábrázoló készségét vizsgálta.
A felmérésben résztvevő gyerekek mindegyike hatodik életívét
már betdltdtte, illetve tülhaladta. A magasabb életkor alatt

Kiss Tibanér és munkatársainak utasításait kelvettak, akik a hap.
tedik életévűket betdltött gyerekeknél est a feladatsort már
nagyszéni mintán kipróbálták, és ennek megtelelően yáltostattak a teszt értékelési szempontjain is.
A feladatsor elvégeztetésivel - az iskolai előrehaladáshoz feltétlenül sakségos - térészlelés és grafikus ábrázoló késtasóg
szintjét kívántuk mérni. A vizsgálat 10 db 11x7,5 mopes nagy.•
ságu karton grafikus ábráinak m iseJását foglaljaa magában. As
első ábrát nem értékeltük, es esupáa benelegit'sként szolgált.
Az ábrákat a kdvetkező sorrendben mutattuk=

o tx
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As instssukcai6 elhangeei6as ntin nieoid le a kiivetkes8 ibrák.e ►t#
as 1.9-lg terjedő nintiditsat med.s utiin h®lyeattt#ic a 'b an úók e14.
ttgysittüsk sore, bogy a teleflatamegelcide scoria oohs no neveaaxtik
nog a tosv;€+tt1 A moldier" annyi időt ferditthatst,ek, amennyit
akartak, ha ei&gedetienek voltak a aegsldáaea3, k3javithatták•

As értóksiéan41 d m6eodik varidasót votattik figyelembe.

.Az 6st4keldshes Hilda Santucci a kttvetisem6 kuleassdaot adjat
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gA maxiaille pont6rtik 34.

6

Maximális pontot a követkesaS oseapasnt®k alapján adttttssks
ba •. já msegf•igyeló, a l4nyesase jegek határozottan magjelenask, a másolás sa miaatdnak magPelel6', a venalvescmtds
bietoes, lendtileter, a raja arányai is a minta sreesiaw
ti®k,
:raökicenáetttik ss z egyes megoldásokra adható pants3rté2ceket a ku.
vatktis$ szempontok szerint.
.. 1 pant, has a sazögek bibátlapnk, könnyed a vonalveaetós,
;V a venal továbbnyúlt vagy as aria, nem eay..
matt.
psant, has biss:on,yta].sass a vots,alvslfzetósa, szálkás a raja, gbr.
bélc sa vonalak, bizonytalanok a találkozási pmn'
tok, rmsaozatc an arányok
A

tsaljessen hibás magoldásokra 0 pontotadfrrsnk. 114 saz isd ges

volt, n%aőrsitő saegJegyz4ssiekkel láttuk el a ssagoldásst.
Pl.: oerixaanyozáe,

.

mozgásfegyelem,

.

a kis fáradékonysága,
tremor,

.

.

balkezesség, atb,

.

Az eges: falsadatsaka+a adott pontoknál figyelembe vettUk ezeket
a sninőssitő sasegjegyzs3sesekset is, A tévase drtsfiisAlása elkerülóssé=;+s
•

elssv osztályban tanító pedagógus sag;itett a munkánkban,
~

vizsgálat .erqdmáa,ve ►it

A kapott ®radsaán,ysk sesodaassera adatat a követks=isőkg

►
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12 pont

1 esetbea

nagyon gyenge teljesitminy,

13 pont

2 esetben

lskelairetlensig

16 pent

3 esetben

gyenge teijesitasiny

17 pent

3 esetben

ia,.aínyei ka5pessigeti

19 pent

i esetben

22 pent

2 esetben

köiepes teljesitns<énlr

23 pont

1 esetben

közepes sx"dnyitnalc,

24 pent

1 esetben

labilitás

25 pent

1 esetbea

26 pont

4 esetben

28 pont

i esetben

31 pont

1 esetben

34 pont

1 esetben

3

tő

7 t6

4 tő

36 teljeaitniray

T t6

jeles te1jesítniny

11'6
~..~

22 it

220

As átlagos teljesitaén3t 20,4 pent » Veggis őpperi a kesaegei te ~.•,

1:~.,~m 1 6. ~°.tó sts
.

`

A vizsgálatokat tá1 Armies Sokoto. .

kezdést után vigeztük el, Iva köstepei teljesasitem4is+yirtik legal-

só 2>ntára « slut átlag •• sregiehetópn roses g►tl.ag. E aegillapt«
tiswstk eosin figyelembe vettük a Wi ss 2ihsan4r allts1 közölt eteda6nyeket. Vizsgálataik aorin 287 kezdő elsős 'tantiló 85,7 ¢os

elérte a 1934 pontos teljass4tai4nysas&ntet. ' Et as a bat dy only.
nil a vizsgálat kisssgdxi a tejl6s36sbes!a la>aaraciettakat, gevelóott•
bonos tanulóink közül 10 tó asz I. osztályba lépő tanulók OA állitott követelményszint alatt tud csak teljesíteni, a tani,

.4.

68 _..

ktiatepdn. A 14 Denton alul teljeait8kst a viaegtieat betakold-

Mora áretaennek tar taa. Bevsx 8ottbsmosa4nk 0081 3 tanuló
teZ jeetbndaye nem éri e3: a 14 pontot semi Mllltik kettő air
mdaodeacx ► jdrja as első osztá3",

A i:#3:aiQaemegolóáeok légjel3.emeőbb ttpue2ibóls
Az első ós mdnoűl.k ábrát helyesen oldottdk meg. A laarmsdik
minta semi jelentett pkobldmát • A aegye ails &bra aaásoláeáatil
nem vvttdk Acme a 3ényege0) jegyet. hegy a két karika meter/
Qgymdpt, a karak nem azonos nagysdgűak. a vonalak túx.eaa3:eA..
nak, vagy nem .találkosnak. As Otii4ik dbrátaEil se arányok ált o »
lában jók. de a vonal till memo kerlll a derdkamegtő1, vagY
metszi amt. A 6. dbra tipuebibál a negyedikével aaamesak. A
rombuszt nagyon kevesen rajzolták le j61, a ersgek iitol8dtak, am arányok reicssak.

A

raytrloadik tbsáeúi], a vonalak M ed..

pen nem t®lálkomsaYc i vagy egy sarekba tarEettek, hiányraik egyik
vagy műsik átló. as átlókat páxbmsamow vonalaknak rajffoz +lók.

A kilencedik rajfsnál a háromesUgOn a rombues Rfélreasapvab
All. s vonalak til.esealat9na;a, a rambuea nagyobb mint a k,áromsoft, a rombus$ aránytalanul kioei« 181eg a ®M őrs kilencedik
ábrák méeoltietnAl gyakori a bimameytalara, yá7.behegye► tt, ®eá3...
kds, remegő vonalvezetős. +Tellennaó a gbre$ijo cQruaaa,togák, a

nagyon lassú tempó. A z ',gyms* vonalakból ááló ábrák rajzolt.
etban e többséek sokkal nagyobb bistonsdggal eurr►og, mint a
1ti3rformák máedld+sában„

w
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Afl trills magttenul.ésdnak előfeltétele az te-rgjsol6 mosgáe éseitto4ge is . megfigltel6képessdg, elemséta, 2ényog3 jeggale fellemeréee * stb* Az %ó+raj ®oló mozgás tej letiezYSbgm eredhet a
gyaaksarlatians6gbdl. A meuuélis Ugyes®ég is a tevékenyee6gek gya..
k4rláaa során feji8dt.isr ttev°elóotthonces taagzl.fíixe.k k3s01 10 e ►l.at.
.

ta marad as iskol6ba3.épás pillanatában megk4Lvánt szSntxtek, Es
a t6ny ha az sek%2a6r®tleataégre esgyértealmlen nem#.s; do assay.
fokú lemaradásra faslhivja a figyelmet. Es az elmaradis kihat affi

x

tardstax uláe temgdjáma is. l8eegfigyaltak * hogy a gyerekek egy réout februárban mdg batafeliamerési gondokkal ktfad, gyekora a
betaoseze főleg a zangések de aadazgétlaaa pérotc távesztéee. A be*
taket gyacran fbxrdiltva •jobb és bal oldal feloserélésével ir.
ják. A :zagybetdFs e gy riaeát nem ismerik, a szavakat E3sa3eeirSák,
A sorokat Esastezeifa ►ijdk, vastag venal után a kgevertlentil kg.

vet14ee6 'raw vonalra trash* Oyatart a nyomtatott betüs Ir3ua.
Esek ae~ blb$k a$igye8metleuség ' 48 gyakorlatlanság kavetkezaé-.
Wele A hibák ki#av3Lt:és+ára kevéaas4 töarekesenek, ettíl akarnak

lenni" a feladaton* A ki3rnyezet ingerei kt3rzn,yen elvonják a fi-►
gyrel,m4iket• ezért ieladda:tmegc ►lddieuk mSg fel.#gyelQt mellett to ne.

gy+DZrt ].asESi4.

.

■
Aivülóott honor Intuit* fruestrdg4a3r pr6104s4
.

,

As 1979/80-as di 1980/81weese tanda ►ekben elvágeztat a TTT

turo Prostration Study/ prSbeSt.
Ismereteink eserint est a vizsgálatit »+e►elátattt2onbeeud; novel.
ked$ gyerekek tslraeeadalaqi ateikeimaaekodl.$ss&nek s6r5eáie'ne eeség nos
haszná];tafk,

Nit tar

e

.

teszt?

A 24 ke3psorra adott válassok eBrteike?:áexe megmutatja, bogy a taw
nu16 mennyire sikeresen eGikalmatkadik tdraadalmi osoportJames9
Vilasm¢t ad aera,R bogy a gyerek frlaeeztrált, ttessUlt . bsselyasetekbee ►n
ab.lyen viselkedáemintát, aeámát alkalmas, a troestFálá ss+eaál3yei
ears.embeeees támadó, vagy eae&6rt8 magatartást t ame:O •e , áe mi raw
lik a esseítudclóbaeae>t. a keultliktusbft fontossá sraámáraf

at paw

naeas a vagy a megeildiassi leerbetsság kereehve. A p«F,-rT0 tehát nem
a :tr.issatráeió saeeselátaát lregis>atr#lja, vagy amnak mórtékát adri,

bsae t eéat a rs►áslasdsesadéea• módját é►llaapitja meg. igy gondoljuk, a viral*.
kedésad ashmák, m6dtyk megadlieepitáaa gyerekkorban is font®r , rsámuw
tat a tundancaiára .. itragyiaae, bog3*'tesrre tart a eessssoo3a►lisdoslds

folyamat* Fiibivjas a figyelmet a denr9.anol,ék kesdsetáre. MUskhalc

e3m4lartt őeerresaetójhbrn a tilkcem.penaáló magatartás tráttaajtse ssódw

Ora easet6l,tmss<kse a vfessahils6dá,, de am aagxnnessaessiv tendesl+aakdkról«
8s aes viergA.lat be tudja aerestsatxs<!., bogy neweldie3tthc ►naeassaiaisasáa, a
túlkasaspexseessá]sdlse weely seeSdjsi domlnilsak g+leeeters4gesil fsureeetarstot ►Sea

b82y15rtet kosunk litre, easel a ttSi.tel, bogy a®yesö+ekelt azokat
a sstagatartáe,i. formákat ae,lira3>scazadic, amelyeket a veld dletben
is tsassmfi]xsak• A teszt as identitikdolöra 4018. projekvi6a
.0
toast.

.

A teszt telvótelee
HUssansnóg,y darab képet rufseatss;ink. Esek szittsEáolóka'at dbrásolna3c,
amelyben vesegy#.k smesest6ly truassttráLjet a s7sdeikat• A gyerek Isla.
data, bogy a frusztrált eeraeFsdly ixelysot8be dive seagát, rsagAlSan. A kapott válaeseokat . a RoseezmbiGg d3.tea,:, megadott map
pontok szerint tipisa6tltuk* g1Gemfiir mestgállapitotttAk, bogy si
kap tő bangayt a vd1aesben o Naga en akaddlv., awe a tanuld
esett hangiílyosasa, igY, bog, atíuyoenat tekinti, vagy dppen kedp.
vesseőnek,, A veseemdly, Vratgyt,® az 4n *Lama a tőos8erepet, pl. a
a

truestadlt ezesssdiy seders hdritja a feleiőessdaiet,
bibSit, vagy elkeni a telelőseesdg kdrdőss+dt.

..

(Wen a e +

a„á~
, , vagYie a szitudol8 megaleásáata, teLoiddsdea tairekszlk,
seg.itts*áget kér a megclddebosp,s, 8 saga korrigál, vagy eset tare
blears a ms/0rld4ssits.
E biros ssaeessspenton

figyelembe veses$ik a tanuld vieelke$8••

often ategnyi}vinuü.t eegrssssid irányát is. Rosenzweig 3 góle ag.
wassuió•islsís>yt kültfidt e34
1. PStrapusstitáv, kifeeld a kUrmqe>set teld irdnyuíó nyIlten saga
aeressssiv ssagata>etes$s.

.

L, Itfttrapunitivr, ösnbfntető magatartása
36

Asc.

essgresssalőt . j eientékt+olenit8: elkeri1l8, i suspunitiv maga.

tartás.

.

7Q,.•

~

eseaSent®kat ,Yéw alapul mm#nden Qdisesnii 9

arl.4ne .kF;sött

♦

kell d8nfemfiaüc, A eatn6lyhengstil3os kategópiibas Rosenzweig aaóg
k6t Sol alkaimaüdie3it ista ®16.
l,r

.

As Manage elleni agreeaeiL4 megnsilatk+asdeeuak sat a termi*

►

jit eed►laer e aagemay tagadja, hogy ót tel+el$aaodg toxhelnod. /3/

Elismert a telel$ss6get, de as e;bdrsthatatlen icftilterdnyeko.
re hi+Latkeal+ 1Cs. /i/

Igy ea 6rt6ts/l6Ykvr 11 Vdlaeeat4lpueeal arAéu+eluak.
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A besoroláskar általában egy jel mutatja a válasz típusét, előfordulhat olymii eset, amikor a válasz tisztén nem sorolható be
-

0 színezett . ilyenkor két jelet alkalmazunk. A besorolásnál
Figyelembe vesszük .. a tartalmon kivin . a hanglejtést, hangsuílyt, gi£nyt is. Két vagy három ó iitás esetén, az utóbbi kap
főhangmilyos szerepet a kategória megállapításában.
A tesztfelvétele ős a besorolás után a kővetkező mutatókat

számoltuk ki.
GOR-•index. a konformizmus mutatója
ittál e mutatós a legtömörebb mutató. A tanulóra legjellemzőbb
három jelet állítja sorrendbe. Erről leolvashatjuk, hogy frusztrált helyzetben mely viselkedési niédok /a három jel jelentése/
jellemzik a gyereket.
4z agresszióirány mutatója; # az extrapunitiv ás intrapunitiv
válaszok hányadosa adja. Egynél nagyobb érték a külvilág felé
irányuló agressziót, gyenge önkritikát, egynél kisebb pedig
erős önkritikát saját személye elleni' agressziót jelöl.
Az.agresszió feldolgozásának indexes t
Egynél kisebb értök. jelestését ugy értékeljük, hogy a tanuló
agresszív tondeneiát segitségkérásként kell értelmeznünk. Egynél nagyobb érték a frusztráaiót okozó személy ellent, agressziót
jelenti.
A preblámamegeldés indexes •
Magas érték kezdeményezőkészséget, egynél kisebb pedig ennek

hiányát, illetve segitségigényt jelent.
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A teatsst one* alakor drtikelhető, ha t.galább 20 vs3 ► lasst kap.
tut*. tr4bl,i fegyatikosoksatál előforduló jelensig, bogy a gya.
rek nos a frustrate, banes a frusstssad sassily halysetibe
ill bele magát. Nevel8etthosa.osa3,nk kgadtt si i s taiBikostuc
egY 1lyen esettei, Próbáltuk x►ár►eaetint a sssesvptívesstisre

•►

do miután nssa értette a ftladatot » sikertelenül - a 10, kip
után felhagytunk a próbálkosstással•
As értikelasscar Rosst>sSaroig 6üta1 segBllapitatt standard ix ►tékekheml viatssonyitEattuk a kapott adatokat. A standardok as egyes
iletkora► is:bat:► tapasztalt sttlag.s, dltalánosb irtikeket jelentik.
As ettől /ids 0 ssedtán/ való .ltia6s, ha as értik a ssdrásseo>í1
ki~rül eel,k, káros.

A v6ilasstipuwsrck egys•&ehss való vissoxd,yitáis,it RealchSl.eisoh
standard órtikel alapján vigezttils: el. Risk a sutatők a vistakedge egyes sajátosságaira hirrjók fel a figyelmet.
As egyes faktorok j0-D; • B-Di N.P/ 6xtikel6sinil a fs].attit! PIT.
ben taldit irtelsssesissei is p.róbáltui : bóvitent a lebetősigeket, assal a sssegktitislsel, hegy auk as adatok nos egy kia2a^ ►
kstitt asesiiy3.0ig fizálódott tulajdonságairól, haws a gyerssiek:l, a,laiculó ssesiiys,sig visselkodis-tendeaciáiról besssilaek:
~e~ys

sagas 8s1) irt6k w sagas reaktii►dl$tdsra val6 hajlas
slummy 8-D irtik w alacsony >ataktibllát6sra veld bajlam
sagas Ó-D irtik 0 a tanuló vtsolkked6sét as akadály hasgsúlyb.
a4íisa uralja
alacsony 4-D 6rtik • a tanuló átengedi met as eka8ayssak

• 75 •

magos

érték es a prablímamegoldés itadektr$t m6djall

alsesfs;y 14-P ért6k •• a problémemsgoidds kóptelenake•
As 6rt6kel6st a GOo.SxdgaskkoZ keaattl3s•
Nagyobb mints v6te16re aa® volt IahetóD4g00k, igy kiivatksstN

tdsoüsk is (teak az adott gysxgkasop©rtra órvéryessk.

._
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j Ettékei sa

A

A 0CR+indexek a gyerekek alkalmazkodását mutatják, tehet bogy
a tanulók milyen aóartékbea kápe$ek beilxessskedn3. csoportjtrkbae
i►eltdaen

alacsony beillesrsakedási indexet egy tanulónál ta2á1 •

tunk /<;(41/1

~

tanuló válaszai ártíkelhetatlenek voltak/e

Are alaasea ► , Gt3R-indexek jelzik a kóros eltdiréseke ► t ;,.. A< Q1
lades: az átlagosnál $6r ►al alacsonyabb beillesasrkedéel 4cdpesei-

get mutate Három tanuld srsatdbon találtunk e►es átlsagt36l alacsonyabb /Q1/11drt/ indascütr 10 gyoretcb41 pedig

45

átlagnál nagyobb

a6stika beillesskedber. utaló irtáis•+rt /t[e!n/ce 3/, illetvé>S,
As átlagtól slrrbsebb beill•srk•dást mutató index ilyen magas
asds* /tlraenb1tb81 10 tő/ a kontoemitás<, konvenolonali.tf e te.
kozott Olenbét6r81 tanuakedmak, Miból eredhet es a jeloxtság4
igy

gtsndaljuk

es abból adódik, bogy a aeveláotthomoo tanulók

saját gyeerekcsoportaukon _' kiv0l ashes= ksrralnek ismeretlen,
vdlltosatosr köra ►yes.tbe, 6s a netveiól, feletti

v6lemAny

batd'isra egyedurratkodóvá válik. A savel6 felnőtt p6ldáját auto•
ssatikosaan elfogadják nem i.ivin wgs páldss, és ebbSl adódóan
C.tkt3stetá ay. 2ehs tő aég

.

A katívenr3i.onalisttdo okai a blányöe iatejlődéabál is erednek
« erre a téniyxv a fa-rajzok elemsáeénál is ielhivtuk a flgyelssttw t nevelő azonos r>övetelaórsyei • állandó do kizárólagos
telnőtt-p81dája, a navels munkáját kennyá.tő mindenkire vonat•
ksrzaá, általános elváirásai, soegkftat•1l.k minden gyerektől a
siswportbQs való is normáhess va16 általános /nem •g,yéni/ yga•
sadá.t* A neveláotthsm►css, gyerekeknek sekkal icevásá5 lehet

►

ki3ritlhsitdrwltd enereplki mint bármely, •ea3.éidbaa nevelkedett•
nek•

A GOR-lndvs,tk pontoe értelmezése soak a többi mutatável együtt
lehetaéEe•. As átlagosuéil aagyebb bvilleaeked4oi hajlam lama:
,gdban a j6 gyerek kópét ia mutathataáá.A többi mutatóval való
egybevetéekar

eget le jelent. A totals mutatóhadi

♦

mely

Mrs= leggyakrabban előforduld joist eorreadlraa tartalmazza
e következő jelHléeeket találtub•

.
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1• Minn eserspló jelek gy®korisáigae
&-bő1

B

ta.b81

3

Wb8l

1

i -ból

2

.

2, helyen szereplő jelek gyakorisQgae
E,.bál

5

E' ..b61 1
It'-b61

2

Wból

2

i'..b61

1

e-ből

2

3. helm' szereplő jelek gyekoriságat

M' -bdl 2
Wből

2

mob$l

4

1-ből

1

=»ból

1

öeeZesitve a leggyakrabban előfordul6 jeleket a osepc►rt totális
mutatója a ktivetkeeöó leans*
wból .14
iq-ból

?'

Wből

5

anas ~~ al> r

leterd4tea a jeleket es a kgvetkeeőket jelentse

.

A osoport viselkedését truaztr&lt,helyzetekben an egreessió
uralja. Az agresszív-, megnyilv[nuláe elsősorban vád, sneer*•
hányás a frusztráló személlyel, tárggyal szemben. Színezi a

w
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i.

magatartást orgy, as idSrs fa köriilminyokrs hivatkozó Rsgnytivé«

wits, valamint a feleldss4g k6rdisiuek sltoseoldaa, a helyzet
elkerOlhetetlsaségémek bizonygatisa. A sssm ►41y, tárgy elled

va t agrssestv magatartást bizoaytt ják as agresssiói:ány m u.
#tatói; is.
egyxr4l nagyobb BrtBkc kUlvilág elleni,
egynél kiatebb, gnvádláiae,t reakoi6kat jelentenek
:►

AgYm2 nagyobb 4rtékek

:1 29 1,66; 2,00; 3,00;

3,00; 3,36; 4,00; 12,00; 19,00; 21,00
egyn4l kiaobb értőkak9 0,87

•►

Algy esetben as agreseslóis+ány mutatói nem mm6mtha.tóak ki.
A® egymil nagyobb 6rt4ketc átlaga 7,027, as a 'esáA igen ergs
agresssl<v tondenctióaedl bea ►sil•
Rg3r esetbon ösrádlnsoa, önmaga ellen irányuló sgresesi6t talál.

tunic*
AZ agresszió feldolgozásának indeseia

- igyb4á► aagy®bb 4riz4kok eeriiked6 sorrendbent

140 33 « 1,76 ,- 2,25 . 4,5 » 5, 0 . 6,0 .: 12, 00 « 19,00
. uplift kisebb 4rtóiceks
0,00 •- 0,71 - 0,72

Az agresszió feldolgozásának i.n fleze mutatja, hogy a !Wilt=
earnest, sagatartás hármat esetben sogtUsiglc8riet takar. Három
index non volt kiszámttbató.
Probláaeamsga3.disi inlesekt i
b
«

egynél nagyobb ért4kcsk t 2,9 « 12,0 w 2,33 .. 2,00

•. egynél kisebb értt4kok i 0,37 ,. 0.00 « 0,9 . 0, 09

.• 80 —

Sokkal nagyobb smóródAs található a problémamegeldás indextben•
Iényegesnek tartjuk, hogy hat esetben ez az index nem számithas.
.t6 kil ugyanie az • jelek száma nulla, Az • jel jelentése az,
bogy a vizsgálati személy a,bslyzet megoldásit mástól'várja, •
tehát ta.háttérben akarna maradni. Négyszer kezdeményezőkészBigot, négyszer fokozott.segitségigényt találtunk a szimérti- kek alapján. Egy esetbe n. as index értéke 1,00, vagyis egyen,súly található kezdeményezés és segitségigény

; Az egyes faktorokra kapott értékek:
0-D-faktOrs .
<Q3

Q1/En

Ndn/Q3

<Q3

QiiNdn

dl/Q3

<Q3

Q1/Win

Ndn/Q3

Qi/Ndn

'Ndn/Q3

• Qi/Ndn'

tdnA3

PO4}-takter:
• <121•

Ndn/Q3

QI/Ndn
• Q1/Ndn
11/11An ,
91/11ft
1 /En
411/Man
Qi/Ndn

Qi/Ndn
411/Mdll

En/$13 :
En/Q3
iftb0111 ' •
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D-P- gaktors

~ Ql

Q1/itdn

i[űn%Q3

Ql/Atr3ti

Mdn/Q3

VIM

Mdn/Q3

Q1/san

Ydn/Q3

Qi/gdn

iddn/Q3

qZ/ Man
Qz/Mdn
A taktoro3a ébtal6mss értdkelésakor kiugr8aaa tlptkua ► jelenséget

nem taliitunie. Az F-D taktorban 14.-b8l 9 esetben. előforduld
Q1/Wn érték azt jelel, bogy a 000port nagy rim*, az áita-

Xinoarsál kt.esé alacsonyabb resktib$l3téa, k+esd9eén9osőkése8ég
a jellemző. Es a mérték azonban keránteem 0181 a norm:111+rt61
eltérő jelenséget.

.

{3aase$eevt ► a frlx,eubtráolds próba irQdményeit B kövotkesőket mend.
hatjuk el.
Hsvelőetthonexe te►nulólnken a kenvencxi®khes való lgassrdár fo.
Ecozott aértdkót tapasstaltuk. Ugy gendeljuk ®s ifaeezefilgg em dietkorukkal, valamint a kenveneiexxili.ee felnőtt-Ddlda /kép/ egyrxerw•

ada.yi, egyecixxra3kod6 hstde3eíval. Smdmukrxa a felnőttek úgy v6•.
sen
lokeda.tek, gendolkodns ►k kisát'6lag lulyiti dhogy est ntvelőik to.
aa k. $6t a poldát akarj6ik köve tni

t►

eadrt akarattalanul 3.e re.

gaszkodnak a konvenci.ókhe>a• A frntc+stsdlt helyzetekben a ttíl«•
kompene6ló »agatesttiee egxreee:eaiv Sandpit gyakorolják. Agrieees16«.
,uk eleaeentálS+e erővel tör a f6els$fxre, ee as esetek tt3bbség6ben
nyilien a környezet, a Yruaztr6i18 taseene6ly ellen irányul. As
agroessaió esetenként bfíaetudatot takar, vagy, segito36gkérGeeként
értMelexashetó. de agreseziv segitm6g1cdxréekéat. Rerakti.bi ].i.tüvek,
,

keaedeaérayes6cdpsapég€ik as átlagnak kiss' alatta marad• A P.P.T.
lényeg6t figuelembe vóvee •• vagy9.ae, bogy gyerekkarban a fejlő-

Ode ir+éis,yd$ vázolja tel ,. g].eend2aetjuk, hogy a konvenci6khez
fokozottan raga;e:eakodó. nyl3,texx agresresiv teji.4déri tendencia
várható ! /Perazs a eaerdöl6kor váltosetathat e kialakult bolo-

Wen/.

.
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a taaulók ssin»fornla Stéka

Az 1979/804.aa tanövben 15 tanulóval végeztettek el *ajláth
György által 1958-ban kidolgozott szin-torma tesztet. A teszt
egy teljeeitsény lapbók és agy jegyzőkönyvi lapból áll. A tel.
jesitménylepnak a felező vonaltól felfelé eső részében egy kör,
€ ,atta pedig egy négyzet ta3&lbatáf A 'faaulának az a feladata;
hogy bárhová a rajzlap terUletére felragasszon a 12 szin(f nógy..
zetekből annyit, és o1yaa `szin(ft, amilyet akar. A jegyzőkönyvi
.

lápon teljegyeztUk a felrakás irányát, az egyes formákban törtági•

rző felrakás iámét. füvel a feladatot még nem atandardizálták,
igy ezt a játékot csak asz eddig kapott eredmények kiegéezltésére használtuk fel. A standard ártókek hiányában figyelembe vet.,
tUk Majláth György néhány értékelési szempontját. Ezeket a téa*
porctokát már több szám azán.formaa.- játók elemzése során felhass..
nálták. Tapasztalataikból azt a következtetést vonták le, hogy
a két forma balról jobbra baladó itlója

a legne~

-

gyobb =essulteógek, a jobbról balra haladd átlója
Wig a mérsékelt feszultsógak proi©iáláei terUlete. A kör a

személyia8gen bel€il as értelmi- ás brselmi rerzox ►encia, a négy.
setgorr:a pedig a pvegetativ igény .,. ttikr23ződósének aeaoneastsigja érztla9, jelentéssel“. /Gegea9.-.Id.ebermann, 29634 A tsi- ►
használt ezlneket úgy érteleeei; mint az érzelmek ; és órzelem•
nyomok repre9s®ntánsaitn Bajláth György saga is szakirodalmi ads.
tokra tóanesakodik, igy a- játékak elemzésekor mi, lo telhasaanéil:

tuk a Liischer tesztben közölt színek pszichikus vonatkozásait,
.valamint figyilembe vettaik a szabadrajzok elemzésekor tett megál,lapitásainkat.

'

Az értelmiiórzelie3.raavarekra utaló jeleket a Yövitke$őkben foglaltuk összes
1. Diff6i sainrakási forma
2. Konstrukció

isiánya

3. Besziikfilt sz$ntartemány

4.

Hosszi felrakási

A fent leirt szempontok közli]. kettő dominanciáját tapasztaltuk.
• Majláth György tapasztalatai szerint a gyerekek általában S9"
• é• 20 ° között végeznek a feladattal. A két ártók átlaga 5.10•
között van. Nevelőetthonos tanulőink felrakási átlaga 23 perc.

,

A felrakási Idő elnyúlását a szerző organikus elváltozásra utam
16 jelnek tartja. Tapasztalataik szerint oligofrénekre jellemző a diffúz sszlnrakáai fosva, amikor a gyerek az adott kör illetve négyzet határvonalára, illetve az azon túl haladva ragaszt.
'ja fel a kis négyzeteket. Nevelőotthonos tanulóink közűt 5 esetben'ezt'is tapasztaltuk. Ni ezeket a jeleket nem az organikus
elváltosáb jeleiként, hanem a hospitalizaus és retardáció jo•
latin nt értékeltiik. VJgyannezt a feltitelezúUnket erőalti az a
tiny, hogy a 15 játékereámónyből 6 esetben hiányzik a konstrukoió, a szerkesztettség. A tanulók szabadrajzainak elemzősekor
szintén felhhvtuk erre a figyelmet. A konstruálás hiányát a
felrakás vonalában is felfedeztük. Amikor a felrakásban senmi-

~
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•

lyen vonal nem volt felfedizbet6, a sznnválaeztás is teljesen
esetleges volt. A szinválaaztásban gyakran tapasstaltunk olyan
jelenséget, mint a rajzoltatások során a ceruzák esinánek kivdlasztéesker. Egy ideig egyfajta szint haeználva,tudatos kiválasztás nélkiil, tétovázás n'lkUl váltottak szint, vagy oda
.

sem figyeltek milyen Bain akad a kezükbe. Es a jelenség - véisménytvak szerint • a feladat iránti érdektelenség jele. Egy
esetben a tanuld abbahagyva a ragasztást belerajzolt mindkét
formába.
Elemáratok az egyes formák eaintartoményát. A körbe lányegesen
kevesebb /154/ négyzetet ragasztattak, mint a négynotbe /432/.
A kör színtartományit
rangtor alapezinek
rangsora '
barna

a 25

fekete

• 21

kék

• 17

lila

d 12

IIá.

3

narancs • 10
piros

.r 12

sárga

e• 26

zöld

e 19

',Arks

•

12

worar.w mire

154

1.

1
2

A ságy:set aaintas>r6osányat

alapsssnek
r8ngQo3'a

rangsor
barns • 33
teke te

ok•

87

ISM? * 12

kdk

• 14

lila

• Si

4

narancs to 21
Piro*

36

Stirs&

p 50

ta ld

• 32

satirise

• 25

y. snald

.

2

43

v. baraa
.r rNwai...ft.ww.•

432
ages* sifts :

rangsor
barna

•

60

y.

lekeee

at

108

It

iehóx

•

12

kék

•

.31

lila

•

63

narancs *

31

p3rtas

60

sárga

•

70

and

•.

~1

**dirks

w

37

v• said

•

45

*Alma

• ,,,,.~

_,

a1apszinek
rangsors

YV•

III.

3

• ~ •

/A sain8easinanoia kiszámításából kibagytuk annak a tanulónak
a munkáját, aki a felrakás sorts osak két saint /sit3ld de kék/
basrsnáltf (Ss az orvosi vizsgálat 8rtelm3 fogyat6kesságot ills.
'Mott me g ./
Figyelembe vivo geajláth dyt3rgy tapasss0alatrait, is a?,üscher
teszt sminr ►kr61 megál3Fapitott pesiabiicus vonstkszáeea;i.t a a kti.
vetkezőket f•ltótelfsszifk.
Llsoher ridgy aiapssfat, ikeghat'irez& saint feltatelez pir©s,
zöld, kék, a'rga • felvetőse szerint aísodlageanak tekinthető
a további' mAgy szína lila, ba», tekote, sadrke.
I Ascher szinvblasztásra kért a Vizsgálati személyt, ami visa.
gilatunknál a szinválasstás ragyahúgy fennáll. L tsobar szerint
a négy alapasfn a viselkedés mégy lehetséges alapformájának felel meg. A azsmély is a kiilvilág viszonyit két szempont szerint
•1•mzis
1. g►ktiv,

vagy passzív

2. dnvra$rlásd iv$gy a ki,ilr►ilég Altai vesrgrilt.
A négy alapszta rangaora a ssetn.torma gtékban a kdvetkeső.
k6ppen aleakvtlts

O

e

sArgsa> at31> iték

• piros> tsávga> zi93d
e sárga> piros> zöld
A lUsoher teszt a sine dominanciáját aktivitással aiaagyaris3sra,
ugyanígy a vört3s6t is.
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A sárga szín a változás igényét jelzik, ugyanakkor a külvilág
a mérce. Az érdeklődés nagyon mozgékony, eras a kapcsolatigény

a kapcsolatkészség viszont alacsony szinte.
A vörös aktfvl autonóm személy jellems6 színe. ;áltudatosság,
fölény, uralomra . törés jellemzi. Megjegyezmök, hogy a színek
közhit a legtöbbször a feketét választották. Nem tartozik ugyan a. négy alapszín köatd, de gyakori előfordulása szembetfin3.
A /Ascher tesztben e szín gyakori válaaztása kompromisszum-kép..
teleneég jele.
Es az értelmezés nem nyújthat egyértelmd támpontot. A meghatározások eléggé általánosak, igy csak annyit kockáztatunk meg,
hogy a szánválaeztáás azon túl., hogy a 6-8 áveeeek aktivitását,
mint életkori saajátosoágot is jelzi, tendenciájában nagyon hasonlft a 7P.P.T..prSba eredményeihez.
A szín-forma játék sz$ntartominyában gyakran találkoztunk az.
zal a jelenséggel, hogy számszeren nem mondható ki ugyan a
beezifktllt színhasználat, a tanuló 4-5 színnél is többet alkalmaz, ugyanakkor a jét'keredmény mégis színtelennek, szinszegénynekk t{ nik. A színszeg©rysdgbal Elajláth György személyiségzavarokra következtet. A színszegénységet a szabadrajzok értékelésé-

nél is kiemeitök, a ar ín-forma- játékok egy újabb meger6s ítéesel szolgáltak, A Fjláth-féle szín-forma-játék eredményeit a
eze©élyisógrajsok készítésénél is felhasználtuk.
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Munkánk további részében tizenhárom nevelőotthonos tanuló személyiségrajzát közöljük. A személyiségrajzokat folyamatos megfigyelések alapján és néhány mérés segítségével készitettűk el.

A gyerekek egy része születésétől kezdve állami gondozott, más
részűk nemrég /1-2 éve/ került az intézetbe. A személyiségrajzok konkrétan mutatják be azokat a sárfiléseket, melyeket a
vizsgálati anyagok elemzésében kiemeltünk.
A személyiségrajzokban igyekeztünk feltérképezni annak minden

szféráját, s á megfigyelések ervdményeib6l végig követhettük
a fejlődés menetét is.
Úgy gondoljuk a tizenhárom személyiségrajz segítségünkre less
a felvetett kérdések megválaszolásában.
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Személyiségrajzok

H. Sándor: 3 éven keresztül kísértük figyelemmel.
Apja, ismeretlen, hét hónapra született 1971. szeptember 28-án,
kis súllyal. ]desany3a leányanya, jövedelme nincs. A nagymama,
aki egy éven keresztül nevelte meghalt, nagyapja börtönben ül.
1972-ben édesanyját rablás miatt három és fél évi börtönre átélték. Ekkor került állami gondozásba.

Az óvodából a következő jellemzést hozta magával: Gyenge
fizikum, vékony, elég mozgékony. Sokat betegeskedett, fáradékony. Ritkán, de ágybevizelő. Jobbkezes. Beszédhibás,
beszéde lassan fejlődik.

1979. áprilisában a házi feladatok megoldásának megfiggelése során a következőket állapítottuk meg;

Irásnál és'rajzolásnál a jobb- ás balkezét felváltva használja. A számokat tükörírással irja. A bet{(ket keveri főlea a b;'p; d; t betűket. Szöveget nagyon nehezen tud csak
lemásolni. A szöveges feladatokat nem.érti, í8y nem is tudom
ja megoldani. A feladatok megoldása során, figyelme szétszőrt, izeg-mozog. Az irányítást nem veszi figyelembe.
Szabadrajzaiból a következő megállapításokat tettük:
Vonalvezetése bizonytalan, halvány vonalkás firkálósezeri.
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A rajzolás során a jobbkezét használja, a papíron balról
jobbra halad, a lap szélére érve lefelé folytatja. Témaszegény, keresi a témát. A vonalkás rajzolásnál alulról
felfelé indít. Ha megtalálta a témát, kiegészíti rajzait,
de hamar megunja nézegeti.. Szinte ugyanazokat a témákat
ismételgeti: hóesés /nagy piros karikák/ fa, virág, ház
nap, emberek, púposteve. Színezése esetleges, ha a ceru
sókra téved a tekintete színt , vált. Rajzolás közben unatkozik, szétnézeget, majd új lapot vesz elő. A lap közepén
kezd, púpostevét rajzol, rajta "tevegel" egy gyerek. Utóna házat rajzol, és elkezdi kommentálni az eseményeket.
"most hazaért, bement a házba; mostan elit a nap". A rajzokra felszőlftis sálkín ráírja a nevét. Ember rajzát felszólításra végzi el. A nemeket hajhosszúság alapján

kfild-

niti el. "A néninek nagy a haja, a bácsinak kicsi."

Rajzait nem színezi be, egy helyen elkezdi, majd abbahagyja. Tág térben ábrázol, de teljesen aritmizáltak a képei

Pa-.rajzai vonaltörzset, és sziromlombot tartalmaznak. Há•
zai háromszög alakúak, sátorszerűek, ugyanakkor lényeges
elemként kiemeli a ház előtti lábtörlőt.

Ember- rajzát a családrajzon belül elemeztük. Ember ábrás
zolása a kialakulóban lévő test-sémáról tanuskodik. Egyai
ránt megtalálhatóak nála a törzzsel és törzs nélkül,

kar-

ral, kézzel és kéz, kar nélktil szereplő figurák. Ha nem
rajzol törzset, kart, és ujjakat, azok száma rendszerint
kevés. A karral rendelkező alakokat azáttárt ujjakkal

-
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ábrázolja. Figurái mosolygós szájnak. Rajzaiban a televíziós filmélmények jelennek meg. Nagyfok' aritmizáltság,
bizonytalanság jellemzi a képeket.

1981. februárjában, 10 éves korában elvégeztük a P.F.Tpróbát.
GCR-indexe: > Q3
Totális mutatója: 8> m > ffi'
Agresszióirány mutatójaj

m 1,88

Az agresszió feldolgozásának indexet é 134,25
Bűntudat index: B

-

r

a ©,6
-►

Problémamegoldási indexe ,s' 0

Folyamatos megfigyeléseink és vizsgálataink alapján a következőket állapíthatjuk meg.

Érzelmi - értelmi retardáció. Az értelmi retardáltság az érzel.
mi beszűkülés kísérő tünete.

Megfigyeléseink: Iskolai teljesítménye, rajzai, írásbeli
munkái alapján megállapíthatjuk, hogy a grafikus ábrázolásban gyakorlatlan, gondolkodása lassú, beszéde Szaggatott. Figyelme szétszórt, Fáradékony. Lényeglátása, elemzőképessége fejletlen. Könnyen befolyásolható, eltéríthető
eredeti szándékától. Határozatlan, biztonságérzete labilis.
.

Depressziós hajlamot nem észleltünk, de hangulata tompa.
Kapcsolatteremtésben nyitott. Könnyen köt kapcsolatot,
kapcsolatai felületesek, könnyen bonthatók.
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A P.F.T-próba a következő eredményt hozta. Alkalmazkodá-

si képessége a szóráson kívül esik, tehát normálisnál
erősebb. Totális mutatójából a következők olvashatók le.
Reakciótípusában az agresszió a domináns, illetve a helyzetbe való beletörődés, belenyugvás. A kellemetlen szituécióba való beletörődés a válaszadások során erősödik, mi1

közben az agresszió megmarad. Környezete felé irányuló
sedtségigénye elenyésző. A fusztráit helyzet esetenként
bifntudatot aktivál.

Vizsgálatainkból egy erősen hospitalizált gyerek képe ra3zol6.
dik ki. Főként érzelmileg retardált, viselkedésében agresszió

és beletörődés váltakoznak. Tendenciájában egy érzelmileg sivár, közönyös, könnyen befolyásolható, agresszív fejlődési irány
várható.
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F. László,.két éven keresztül kísértük figyelemmel. Három hónapos kora óta állami gondozott. Szülei ismeretlenek, sohasem látogatja senki. Testi felépi'tése korának megfelelő, vékony testalkatú. Nagyon mozgékony, nyugtalan típus.

Fls k korában a foglalkozások megfigyeléseiből a következő megállapításokat tettük. Nem ismer i fel a bet`iket. Irás
beli munkáját elkezdi, de nem fejezi be. Olvasni nem tud.
A számok írásában is bizonytalan. Rendkívül dekoncentrált
és túlmozgásos. A tanulás és az előmenetel nem érdekli.
Könyveit, füzeteit összefirkálja, felszerelését elhagyja.
Ruhájára nem vigyáz, az szinte mindig hiányos, piszkos.
Felügyelet mellett is nehezen dolgozik. Gondolkodása szétszórt. Emlékezete megbízhatatlan. Felfogóképessége gyenge.
Nagyon szeret játszani, kihasznál minden lehetőséget. Hat
éves korában iskolaéretlennek ítélték, ezért egy évvel később kezdte az első osztályt. Nem tudott megfeleln i az első osztályos követelményeknek, igy évet is ismételt.

198 0- ban rajzolt szabadrajzai teljesen kezdetlegesek. A
"rajzok" szembetiinő vonása a firka. Képei aritmizáltak.
Vonalvezetése bizonytalan. Bár a rajzlap nagy felületét
használja fel, ezek mégis nyugtalanságot tükröznek. Emberábrázolása jóval alatta marad az életkorban megkívánt
szintnek. Az alakok differenciálatlanok, a fejből indulnak ki a lábak, hiányzik a kar, esetleg a száj, a fül.
Színeket nem használ. Képei sivárak.
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Az (ró-rajzoló mozgás fejlettségét vizsgáló feladatsorra 13 pontot kapott. .A feladat elvégzése során ceruzafogása görcsös volt. A másolásnál minden zaj, mozgás
azonnal elvonta a figyelmét. A körformák ábrázolásában teljesen gyakorlatlan. A nehezebb feladatoknál a 14
nyeges jegyeket nem ismerte fel. A Santucci-féle próba

alapján iskolaéretlenség feltételezhető. Az iskolábalépéshez szükséges minimális figyelemre sem képes. Tsmeretelnek köre igen szegényes. Nem tudja hány éves. Kérését• azonnal teljesíteni kell, egyébként,hisztériásan , rea-

gál.

.•

198.0-ban elvégeztettük vele a Majláth féle szín-forma
játékot. 27 percen keresztitl ragasztotta fel a négyzeteket. A színek között nem válogatott. A játék során
csak a jobb kezét használta. Aragasztásból hiányzott
mindenféle konstrukció. Ez a játék eredményén": is látható. Nagy kedvvel fogott a feladathoz, majd érdeklődése nemsoká csökkent és közben mesélni kézdett. Ezután
már automatikusan ragasztotta a négyzeteket. A rajzia,

,

pori lévő formákat nem vette figyelembe. Mozgásirányára
időnként a felülről lefelé történő ragasztás volt a jellemző. Színhasználatában a lila, a kék és a fekete dominál.

.

1981-ben a következő megfigyeléseket tettük. Bár osztályismétlő, a követelményeknek nem tud megfelelni. A
betk felismerésével még mindig problémái vannak. Ta-
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nulni nem szeret, nagyon fáradékony. Néha a padra dőlve
elalszik a foglalkozásokon. A számtani műveleteket nem
ismeri. Szókincse igen szegényes, logikai következtetésre . nagyon alacsony szinten képes. A tanév második félévétől tanítónőjéhez erősen kötődik. Azóta nagyon sokat fejlődött.
Nem őszinte, hízelgő. Felnőtteket megállít az utcán pénzt kéreget. Még mindég beszédhibás - pösze - felcseréli a c-cs; z-zs; s-sz hangokat. Az r hangot nem tudja kiejteni.
Mozgáskoordinációja gyenge, kisgyerekes reakciói megmaradtak. Kontaktuskészsége lassú.

Fegállapftható,. hogy F. László érzelmileg, értelmileg erősen
. retardált. Lrzelmi reakcióiban infantilis, hisztériás vonások
is megjelentek. Tendenciájában egy neurotikus fejlődési vonal
feltételezhető.
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N. Tibor, első osztályos tanuló. Egy év óta kísérjük figyelemmel. 1973. december 14-én született. Anyja a kórházban hagyta.
Születése óta állami gondozott. Beszélgetés során kiderült, hogy
nem tudja hány éves, hogy hol született, személyi adatai közül'
csak a nevét ismeri.
Az óvodából a következő véleményt hozta magával:
•

Arányos testi felépítési, korának megfelelő fejlettségit.
Figyelme rendkívül szétszórt. Beszédhibás. Kifejezőkészsége megfelelő. Zárkózott, de magatartásával $jabban sok
a probléma. A nehézségeken nem tud urrá lenni. Sikereinek
örül, a kudarc letöri, dacossá teszi. Csoporttársaival
durva. A, felnőttekkel kedves, barátságos.

.

A foglalkozások során a következőket állapítottuk meg:

Az első osztály vége felé, még szótagolva sem olvas. A
betliket nem ismeri fel. írása csak másolás esetén olvasható el. A nevét is nehezen tudja leinni. Tanulmányi eredménye nem érdekli. Figyelme szétszórt. Két-három percig
is nehezen koncentrál egy feladatra. Ismereteinek köre
nagyon szegényes. Szókincse sivár.

A Santucci-féle vizsgálat során a legrosszabbul teljesített-e a csoportjában. Mindössze 12 pontot ért el. Ez a
pontérték és a másolás jellegzetes hibái erősen megkérdőjelezik iskolaérettségét. Vonalvezetése bizonytalan. Szálkás, tüskés vonalakkal másol. A körforma rajzolásában tel-
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jelen gyakorlatlan. Vonalai túlszaladnak az érintkezési
pontoknál. Arányai néhol rosszak. Formaészlelése ás ábrálókészsége koránál alacsonyabb színvonalon áll.

Szabadrajzán és családrajzán is ezek a jellegzetességek
vehetők észre. Görcsösen fogja a ceruzát. Ember-rajzán
önmagát ábrázolja. Testséma - képzete életkorától jóval
alacsonyabb szintű. Az alakoknak nincs törzsűk, a fejből nó isi a láb, az ujjak tyúklábszer`dien szétágaznak.
Családrajzán a család tagjai elképzeltek, a konvencionális sorrendet használja: apa, anya, gyerek/ek/. Önmagát
kétszer rajzolja le. Színes ceruzát sohasem használt. A
családot egy ház előtt helyezte el. Legfontosabb kívánsága lenne, hogy kapjon egy fUggönyt, amivel elsötétíti
az ablakot, hogy tudjon aludni.

P.F.T. próbája a következő jellemzőket emelte ki.
GCR-index: Qi/Mdn
Totális mutató: E>

V>

m

Az agresszió megnyilvánulásának indexe:

12

Az agresszió feldolgozásának indexes A 12
Az átlagosnál alacsonyabb konformitási hajlam jellemzi.
Magatartását agresszív megnyilvánulásai uralják. Agreszszióját közvetlenül a fusztráló személy ellen vetíti.
Durva reakcióinak teljesen szabad utat enged.
N. Tibor: Lrzelmileg, értelmileg súlyosan retardált. Óvodából
az intézetbe kerülés óta agresszív megnyilatkozásai erősödtek.
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1rdeklődése besziiktilt. Tendenciájában egy durva, dacos, makacs,
agresszív fejlődési vonal várható.'Elképzelhető, hogy'érzelmi
fejlődésében az új környezetbe történő helyezés okozott tórést,

~
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K. Sándor, három éven keresztiil kisáruik figyelemmel.
1972-ben szilletett. Szülei ismeretlenek. Csecsemőotthonban nevelkedett, majd 1976-tól nevelősziilőknél élt. A nevelőszülők
panaszait megvizsgálva, 1978-t81 61 az intézetben.

1980-ban a következő megfigyeléseket tettaik. Testileg
jól fejlett, egészségi állapota j6. A foglalkozásokon

nagyon nehezen tud koncentrálni. Közvetlen felügyelet
mellett is nagyon figyelmetlen. Nehezen tanul. Nem dolgozik szívesen. Nagyon szétszórt, túlmozgásos. Felszerelését elhagyja. Könnyen megsértődik,a kudarcot, a kritikát nehezen tűri. Ilyenkor hisztériás kitöréseket produ-

kál, könyveit, fiizeteit széttépi, verekszik, durva. Nanagyon szeret játszani - egymagában is - a játék leköti.
Társaival nem keres kapcsolatot.
A betaket felismeri, de leírni nem tudja, egyszer0 vonalak megrajzolására is képtelen. Gondolkodása nagyon las-

sú, szókincse igen kicsi, mondatokat alkotni nehezen tud.
Szaggatottan beszél.
A közös játékokat megrongálja. Gyakran "talál" valamit,
amiről kideriil, hogy másnak a tulajdona.

Ha felelősségre vonják, hazudik.

1981-es megfigyeléseink:
Betiiismerete jó, olvasása még mindig akadozik. A betiformálás és a betffk összekapcsolása eltér a szabályostól.
Egy-két hibával másol. Az évismétlős során sokkal nagyobb

- 101 '-

aktivitással tanul. Figyelme változatlanul szétszórt,
szertelen, munkafegyelme hangulatától függ. Felszerelését elhagyja. Szívesen végez fizikai munkát. A közösséget még mindig kertlli, az intézet területén "elcsavarog". Nagatartása változott. Ingerlékenyebb, makacsabb mint az elmult évben.
Szabadrajzai aritmizáltak. Színhasználata nagyon szeg ényes t főként grafit ceruzával rajzol. Rajzait nem

szfnezi be. Vonalvezetése biztos, határozott. Görcsösen fogja a ceruzát. Térkihasználása jó ugyan, de konstrukció

ábrázol. A talaj mindenhonnan hiányzik.

Emberábrázolása kezdetleges. A karok és ujjak minden
alakról hiányoznak . Az arc részei is hiányosak - az orr,
.

a száj, a fül, a haj hiányzik. A nemeket nem különbözteti meg. Rajzai értelmi retardáltságot mutatnak.

Az 1981-ben elvégzett P.F.T-próba eredményei:
GCR-index: Q1 /Mdn
Totális mutatója: E> e) M'
Agresszióirány mutatója:

= 21 1

Az agresszió feldolgozásának indexesé is 1,76
E jel értéke >Q3 i
I jel értéke Qi !
Az átlagosnál rosszabbul. alkalmazkodó. Reakciótípusát lényegesen változtátja. Kezdeti ny ílt,, erőteljes /21 !/ agresszióit a helyzet bagatelizálása, a szituáció jelentéktelenítése váltja fel. Ezzel egyidejaleg csökken a sze-

-
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mélytől való fuggés, illetve a viselkedés a közömbösség
irányába tolódik el. Kezdeti személyhangsúlyos viseltre

-

lését, akadálydominancia váltja fel. Erőteljes agresszivitás jellemzi. Frusztrált helyzetekben gondolatait, viselkedését a frusztráció okozója elleni agresszió uralja. Az átlagosnál alacsonyabban szocializált,felelősségvállalása, minimális. /A magas számu E jelek miatt, esetleg paranoiára hajlamos./

K. Sándor erősen hospitalizált, érzelmileg, értelmileg retardált. Fejlődésében az agresszív és gátlástalan tendenciák erősödése várható.

-
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L. János 1972-ben született. Ikertestvérével együtt él az intézetben. Két óv óta kísérjük figyelemmel. Intézeti nevelését
a veszélyeztető környezet tette szükségessé.

A nevelőapa durvasága miatt a gyerekek állami gondozásba kerültek. A családból hét gyerek 61 intézetben. Jancsi a nevelőotthonba kerülés után nem volt hajlandó megszólalni. Sokat sírt, elkeseredett és szomorú volt. Csendes, zárkózott gyerekké vált. Azóta már oldódott, a közösséget eitfíri. Évet ismételt, jelenleg újból az első
osztályt járja.

Tavaly, a foglalkozások során a következő megfigyeléseket
tettük:
Nem tud önállóan dolgozni. A betifket nem ismeri, felismerési problémái vannak, ebből adódóan sem írni, sem
olvasni nem tud. Görcsösen fogja a ceruzát. Teljesen lekoncentrált, figyelme elkalandozó. Túlmozgásos, állandóan
kell valami újjal foglalkoznia. Beszéde kapkodó, szinte
összefüggés nélkülinek tí(ni.k. Gondolkodása lassú, fogalmi köre, aktív szókincse nagyon szegényes. Válaszai egyszavasak. Zárkózott, kerüli a többieket, a zajt, alkalmazkodása nehézkes.

A Santucci -féle próbát 16 pontos eredménnyel oldotta meg.
Ez a pontérték is megkérdőjelezte iskolaérettségét. A
feladatot örömmel fogadta, de ez az öröm is inkább a
vele való foglalkozás feletti öröm volt. Lendülettel
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másolt, az ábrákat többször megnézte. A kör-forma ábrázolásában gyakorlatlanribb volt, mint a szöget bezáró
egyenesekében.

Az 1980. januárjában elvégeztetett szín-forma játék során a következő feltételezéseket fogalmaztuk meg.
A játék során csak az alapszíneket ismerte fel. Ezeket
a színeket sorolta fel a kedvenc színek sorában is. Huszonöt percen keresztiil ragasztott. A feladatot érdeklődéssel végezte. Végig a jobb kezét használta. Kézmozdulatai. gyorsak voltak, sok felesleges mozdulatot tartalmaztak. A mozgásirány szinte felfedezhetetlen, összevissza. Konstruálás „átkul, tervezés nélkül ragasztott,
a végeredmény a véletlen mfíve. Először a négyzetbe ragasztott, majd a körvonalát az óra járásirányát követve
töltötte ki. A színeket nem válogatta, sohasem csérélte
ki a keze Ugyébe akadó szint másikra. A ragasztás alatt
egyszer szólalt meg, "most a fekete bácsi jön idei; ez
egy fekete lapooska ragasztása közben történt. Ragasztás során játékosan dolgozott. Színdominanciája: feket>
barna ) sárga.

Szabadrajzain az egy év alatt a következő változások je-

lentek meg. Vonalvezetése biztosabb lett. A tuskés, szálkás rajzokat, a határozottabb, lenditletesebb rajzolás következtében, egy jobbgyakorlottabb rajzkészségre utaló
ábrázolási mód váltotta. fel. Szembetinő különbség, hogy
míg a korábbi tüskés rajzain az alakoknak mindig van
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kezük,, sőt,. megpróbálkozik az oldalnézetből történő áb-

.

rázolással is,.ez évi család-ás, emberábrázolásáról
bár-a kézmozgás: gyakorlottsága.sokkal jobb -.az alakokról néha hiányzik a kar ,a kéz,, ujjakat pedig egyik fi
Burának sem rajzolt., Egy évvel korábbi.családrajzábói .
hiányzik ikertestvére és saját.személye../Ekkor ketten
kerültek intézetbe./ Valószínű az otthon maradt családtagok közül kitasátottnak érzi kettőjüket. Ez évi családrajzára már mindketten felkerültek. Önmagát a legkisebbnek, ikertestvérét pedig kar nélkül rajzolta. A családtagök között semmiféle kapcsolat nem fedezhető fel,

1981. februárjában a P.F.T-próba a.következő állapotot
regisztrálta:
indexe: Mdn/Q3
Totális mutatója: E /a többi jel csak egyszer fordul elő,
az E,19-szer/

Agresszióirány mutat ója:

Í

==19

Az agresszió feldolgozásának indexe: = 19
E-D faktor értéke: ) Q3
N-P faktor értéke: < Q1
A P.P.T-Próba G.C.R. indexe az átlagosnál nagyon kicsit
erősebb /Mdn = 37,3; Mdn/Q 3 a 37.5/.konformitást jelöl.
Egyértelm(ibb képet nyújt totális mutatója. Viselkedését
az agresszió határozza meg. Agressziója közvetlenül a
fusztráló személy ellen irányul. Reakciói a normálistól
erősebben személyhangsúlyosak /E-D =>Q 3/. Az E-D faktornak a normálistól magasabb értékei gyenge énről, erős
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reaktibilitásról, az N-P faktor normálistól alacsonyabb
/N-P =<C13. / értékei inadekvát alkalmazkodásról informálnak.

A megfigyelések és a vizsgálatok egy durva, agresszív fejlődé-

si tendenciát vetítenek előre.

Érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy a két ikerfiú az intézetbe keriulés előtt és következtében fellépő traumát, másként reagálta le. Gyuszi esetében elfojtott agresszív tendenciát, gátoltságot, Jancsinál nyílt durva erős agresszív fejlődést és
hipermotilitást találtunk.

-
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L. Gyula, két éven keresztül kisértiik figyelemmel.
1977. májusában ikertestvérével együtt került az intézetbe.
Az állami gondozásba vételt a rendezetlen családi körülmények
indokolták. Az Édesanya két ikerfiát leányanyakátt szülte. Jelenleg harmadik élettársával él együtt, aki börtönviselt, alkoholista, agresszív, durva.

Testi fejlettsége korának megfelelő.
Az első osztályt másodszor járja. Tétéves korában házi
feladatainak megoldása során, ás a megfigyelések alatt
a következőket tapasztaltuk:
Nem ismeri a betaket, így az írással és az olvasással nem
boldogul. Irásbeli házi feladatát csak akkor tudja megoldani, ha egyszerű másolást tartalmaz. önállóan dolgozni
nem tud. Kb. 14-15 betűt ismer - januárban - a tízes számkörön belül sem összeadni, sem kivonni nem tud.•Miután a
feladatokat megoldani nem tudja, játszik. Nézegeti a könyvet, a füzetet, Sr percig is képtelen koncentrálni. Gondolkodása igen lassú, alapvető logikai következtetésekre
is képtelen. Szóbeli kifejezőképessége nagyon fejletlen,
szókincse szegény. Emlékezete megbízhatatlan. /Nem tudja kb. sem elmondani: az esti film cselekményét./

Az első osztályt másodszbr járja. Az orvosi vizsgálat értelmi fogyatékosságot nem állapított meg. Januárra az
írása, olvasása fejlődött, de még mindig vannak betafelismerési gondjai. Szívesebben használja a nyomtatott
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bet{]íket. Olvasása néha még szaggatott. Változatlanul las=

sú gondolkodásu. Pigyelme sokat javult, elmélyülten dolgozik. Ábrázolókészsége fejlődött, vonalvezetése biztosabb. Rajzólásnál szívesebben használ színeket, mint egy
évvel korábban. Rajzai ritmizáltabbak, a rajzlap nagyobb
felületét használja ki. Emberábrázolása fejlettebb, alakjain megjelenik a törzs, . a láb nem a fejből indul ki, megrajzolja a végtagokat is. A rajzokat nem színezi be.

Az író-rajzoló készséget mérő próbán 28 pontot ért el. Ezek-

nép is biztós vonalvezetésű. A másolást érdeklődés nélkül
végezte el. Típushibái is ebből adódtak: a találkozási

pontoknál túlfut a vonal, az érintkezési pontoknál nem találkoznak a vonalak, az arányok nem po n tosak. A lényeges
jegyeket mindegyik ábrán felfedezté.

A hét éves korában készült Majláth-féle szín-forma játék
során a következőket tapasztaltuk:
Színfelrakása esetleges, konstrukció nélküli. A negyven
kiskocka ragasztásához harminc percet használt fel. Közben megunta a játékot ős belerajzolt az ábrákba. Mozgásiránya

ri

-ban feküről lefelé, jobbról balra, balról

jobbra, felülről lefelé vezette. Színtartományában a fekete és a sárga dominál. A tevékenység során érdektelen volt,

színválasztása is teljesen véletlenszeri% Mindén színt
ismer, a Játék során jobb- és balkezét felváltva használta. Pigyelme négy-öt perc mulya lankadt. Először a négy-
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zetbe ragasztott, majd a tizenhét perc után tért át a
körre. Közben hintázott a széken, szétnézegetett.

Az egy évvel későbbi P.P.T-pr5ba indexei:
O.C.R-index: <Q1d

Totális mutató: E > M'és m
Az agresszió feldolgozásának indexe: = 4,5
Problémamegoldási indexe: é = 1

A G.C.B.-index kórosan alacsony beilleszkedési képességről beszél. Totális mutatója az agresszió meglétét, a felelősség kérdésónok elmosását, belenyugvást tükröznek.
Pesztrált helyzetben erős, nyflt agresszív megnyilvánuló
sat saját személyének védelmében jelennek meg. Konfliktusai megoldásában tehetetlennek érzi magát, nem vár segítséget, de önmaga sem próbába megoldani.

,

A vizsgálat során erősen gátolt volt. Ez a gátoltság
egyébként is meghatzrozó tünete. Visszahúzódó, zárkózott.
Barátai nincsenek. Testvérével a kapcsolatafeliiletes.
Szorongó, nehezen oldódik. Mindig félénken mosolyog. ma-

gatartása.

csendes, visszahúzódó. Nehezen barátkozik.

Érdeklődése besztikttlt. Keveset és kevésszer beszél.

A megfigyelések és vizsgálatok során egy érzelmileg súlyosan
retardilt gyerek képe bontakozott ki, aki sérülései következtében magába zárkózott. Agresszív tendenciáit elfojtja, az össze-
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ütközési lehetőségeket elvonulása csökkenti. Erősen frusztrált
helyzetek agresszv énvédelaii reakcióit kiváltják. Fölénk,
ezért kapcsolatteremtéseiben tartózkodó. Szeretetre vágyik.
Tendenciájában egy magányos, feszült belső életet élő, szenzibilizálódó fejlődési vonal várható.
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B. Lász16, egy éven keresztiil kdsértt€k figyelemmel,
1972. december 23-án szilletett. A megfigyelések, vizsgálatok
idejében kilenc éves. Apja alkalmi munkás, anyja háztartásbeli.
Testvérei.Statalin tíz öves éca Andrea hat éves, akik szintén állami gondozottak. Laci 1980. márciusában kertiit intézetbe.tdesapja alkoholista, durva, agresszív magatartású. 1980-ban az anya
elhagyta a családot, más élettársat választott, s a három gyerek az iszákos apával. maradt. Az apa elhanyagolta gyermekeit,
iskolába is alig jártak, ezért nem tanult meg Laci sem arai,
sem olvasni.
Az intézetben a nagy lemaradás miatt újra kellett járnia
az első osztályt.
Az intézetbe keriilé©kor a pszichológiai, vizsgálat a kivetkezőket derítette kii
A Binet-intelligencia-teszt alapján az igen alacsony in••

teiligenoia övezetbe sorolható. Gyakran dadog, játszani
nagyon szeret. Mentálisan retardált.

'

Egy éven keresztüli megfigyeléseink, és vizsgálataink
alapján a következő megállapításokat tettűk:
Testi fejlettsége, erőállapota korcínak megfelelő, Szervi
fogyatékosságai., krónikus betegségei nincsenek. cTagatartácsa 36.

.

°Irdeklődése beszúíkült, a foglalkozásokon általában figyel,
de

könnyen elkalandozik. Emlékezete megblzhat6, szókin-

cse a társaihoz viszonyítva 36, de zrk6zott®ága miatt
csak ritkán használja.
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Az a tény, hogy édesanyja elhagyta, nagyon megviselte. Dadogása is ebből eredt, ez az intézeti év alatt szinte maradéktalanul megszünt, csak nagyon feszült /pl= a frusztrációs próba során/ helyzetekben bukkan fel. Befelé forduló, zárkózott, álmodozó. Sohasem láttuk mosolyogni. Nagyapja és édesanyja kezdetben gyakran látogatták, néhányszor
elvitték, de ezek m látogatások néhány hónap mulya meg; szűntek. Azóta még zárkózottabb, és néha durva, agresszív.
Csalódottsága ellenére nagyon szereti szüleit. Rendszerető, elmélyülten játszik, leggyakrabban egyedül. Céljai,
vágyai mintha nem lennének, mindenesetre nem tudja megfogalmazni.
A közösségbe - zárkózottsága ellenére - jól beilleszkedett. Az iskolában is igyekszik, hogy a tanulmányi eredménye jó legyen, ne kelljen évet ismételnie.
A vizsgálatok eredményeit
Az firó-rajzoló mozgás fejlettségét vizsgáló feladatsort
jól oldotta meg. /28 pont/
Vonalvezetése néhol bizonytalan. A lényeges jegyeket felismeri, az arányok nagyjából megfelelnek a mintának. A
levonások főként a bizonytalan vonalvezetésből erednek.
Csiládrajza kialakult testsémát bizonyít. Az apa és az
anya központi szerepét megkérdőjélezi, hogy a személyek
lerajzolását balról-jobbra kezdte el, tehát a sorrendiség szerint családi kapcsolataiban a testvérszeretet dominél. Önmagát legutolsónak rajzolja le és két példányban. Lacinak nincs fiútestvére, a környezetében sem élt

-
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-

mégegy Laci névezetűÍ fiú. Ezt a duplázást összefüggésbe
hoztuk fa-ábrázolásának nkettős törzs" jelenségével, A
kettős törzs nagyon élesen jelentkezik. Ezt a jelenséget
és a két Laci figurát az énazonosság élményének zavaraként értelmezzük. Önmaga szerepének teljes bizonytalansága, kötődéseinek bizonytalansága, megzavarta, lelassitotta az én-fejlődés ütemét. Anyjához való szorosabb kap-

a kartartás iránya is jelzi. Mint-

csolatát a rajzban

ha az anyához közelebb 6116 önmaga azt a Lacit ábrázolná,
aki most is édesanyjával együtt él.,Ez az igény`- elmondá-

sai alapján - nagyon erős benne. A másik - az intézeti
Laci - kisebb, mint az előző. A kéztartások ás lábfej•
irányok a profilirányú rajzolás kezdeteiről beszélnek.
A vonalvezetése szabadrajzainál biztosabb mint a máso-

landó feladatoknál. Rajzait néha beszínezi, befeket .ti,'_
színhasználata és, térkihasználása miatt mégsem mondhatók
harmóniát tükrözőnek . A lap aljára rajzol , főként grafit,

,

ceruzát használ. Emberrajzairól csak a fülek hiányoznak.
A nemek közötti különbségeket a hajjal és a ruházattal

jelzi.

A P.F.T-vizsgálat eredményei ; :

.

A vizsgálat során gátolt volt,,látszólag rossz memóriájú,

igen nehezen oldódó.
G.C.R-index: Mdn/Q3
Totális mutatói E> E› H'
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Agresszióirány mutatója:

= 3,36 !

Az agresszió feldolgozásának indexe: nem számítható ki
/Hiányzik az e jel/

.

Problémamegoldási indexe: nem számítható ki
/Hiányzik az e jel/
O-D faktor indexe:> Q I
3
Laci az átlagnál jobban alkalmazkodó. Viselkedését akadályuralom jellemzi, az átlagosnál jóval nagyobb /a szőráson kivid eső/ akadálydominancia. Tartósan frusztrált
helyzetékben az akadálydominancia a frusztráló mozzanat
hangsúlyozásában jelentkezik. Az agresszív személy elleni reakcióit a helyzet bagatelizálása váltja fel. Gátoltságának oldódásával terheléses helyzetekben - agressziója szabadon, lendülettel tör a felszínre. Agressziója
igen kifejezett, erős. Feltételezhetően - agresszív tendenciái - önmaga védelmét ázolgálják. Önkritikája gyenge.

Ha családi kapcsolatai nem rendeződnek - továbbra sem látogatják - az agresszív magatartás erősödni fog. Gátoltsága az ,érzelmi kapcsolatok erősítésével csökkenthető lenne.
Tendenciájában egy zárkózott, befelé forduló, ; önmaga vélt, vagy
valós sérelmeit durvasággal megtoroló gyerek képe rajzolódik
ki.
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D. bátyás 1974. július 17-én született. 1979-ben került a nevelo"otthoaba. Az intézetbe kerülés okát nem sikerült egyértelműen
megállapítani, de valószínű, hogy a rendezetlen családi körülmények okozták. Fejlődését egy éven keresztül kísértlek figyelemmel.
Koráink megfelelő tetti felépítésű. Beszédkészsége fejlődött az egy év során, de beszédhibája - néha dadog

-

megmaradt. Gondolkodása kissé lassú, a feladatvégzések
során figyelme kitartó. Betűismerete biztos. Irott és
nyomtatott szöveg alapján egy-két hibával másol. Irásbeli munkái tetszetősek, az írás üteme korának megfelelő.
Számfogalma kialakult , a szöveges feladatokat segitség,

gel, de megoldja. Az első osztályos csoport egyik legaktívabb tagja. Közlékeny, bátor, határozott. Szívesen
szerepel . Iskolai magatartása jó. Jókedvű, közvetlen,
.

játékos. Társaival szívesen játszik. Az intézetbe kerü-

lés után ágybavizelővé vált, enuresise megszűnőben van.
A H. Santucci-féle manuális ügyességet vizsgáló feladatsort jól oldotta meg. A maximális 34 pontból, 26-ot megszerzett. A másolás során a következő minősítő megjegyzéseket tettük. Vonalvezetése céltudatos, általában
könnyű, gyors, lendületes. Néha a vonal túlfut, pl.:
a 3. 7. és 8. feladatoknál. A kör-ábrázolásoknál bizonytalan. A bonyolultabb ábráknál a kéz irányítása bizonytalanabb, pl.: a 9. ábra. Az arányok a mintának megfelelnek. A'minta lényeges jegyeit felismerte, mozgásfegyelme jó. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy
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D. Mátyás jó megfigyelő- és iró-rajzoló készséggel rendel-

kezik.
Rajzainak értelmezését megfigyeléseinkkel és a beszélgetések anyagával vetetteik tessze.
A rajzolás során színes ceruzát nem használt.
Vonalvezetése biztos. Rajzait ritkán színezi be, akkor
is csak befeketíti. Térkihasználása jó. Elsó farajza vo

-

naltörzsd. A második rajznál a fa törzsét és koronáját
jól elkülönítette egymástól. Minden rajzán megjelenik a
talaj ábrázolása.
Ember-rajzát a részletek elnagyolása jellemzi. BábúszertY figurákat rajzol, ujjak nélkül, ruházat nélkül. A nemeket nem külőniti el. A családrajzban az elsó két helyet
a szülők foglalják el, majd a nagymama és az idősebb testvér. Elsőként az anyát rajzolta, ez a sorkezdés alátámasztja az édesanyához fűződő pozitív érzelmi kötődését.
Az intézetben is ő látogatja rendszeresen. Beszélgetéseink
alátámasztják ezt a megállapítást. A családot egy házban
helyezte el. Ez az ábrázolás kapcsolatban lehet azzal,
hogy Matyi úgy tudja azért van intézetben mert a lakásban kevés a hely, ős az ágy. ]desapjáról - aki nem él
egyiitt a családdal - úgy beszél, mintha meghalt vol*e.

A P.F.T-próba a következő eredményt hozta:
Konformitási indexe: Mnd/Q3 közé esik. Ez az érték a
környezethez való fokozott alkalmazkodást, konvencionalitást jelöl. Ez a beilleszkedési hajlam nem szélsősége-

sen magas.Az elkészített profilon a következő szélsőséges értékek tűntek kis
I <Q3
E-D fartors KQ1 t
N-P faktor > Q 3 t
:

Totális mutató: i, E
Az eddigi értékekből kitűnik, hogy Matyi reakcióit első-

sorban a helyzetek megoldásának igénye jellemzi. Személyhangsúlyos reakciói a normálisnál jóval alacsonyabbak.
Agresszív megnyilvánulásai kifejezetebbek, mint önkritikája, indulatait is a helyzet megoldásának igénye vezérli. Problémamegoldási indexe igen magasa = 2,33.
Frusztrált. helyzetekben is képes kezdeményezni, a - probléma megoldására törekszik.

A megfigyelések, beszélgetések és vizsgálatok alapján megállapítható, hogy D. Mátyás első osztályos tanuló átlagos képességekkel
rendelkezik, nem hospitalizált, normálisan fejlp"dő, aktív és az
átlagosnál jóval erősebb probiémamegoldási igény jellemzi. Érzelmileg sem retardált, emocionális problémáit jól tolerálja,
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M. Zoltán két éves első osztályos tanuló. 1974-ben született
Tökölön. Édesanyja ekkor börtönbeintetését töltötte. Jelenleg
is börtönben van Kalocsán, Zoli ezért.keriilt ez év februárjá- ,
ban nevelőotthonba.
Testvéreiről igy nyilatkozik:
Sz. Péter: intézetben nevelkedik,

B. Ildikó: negyedik osztályos,
B. Flórián: elsó osztályős,
°.— Ildikó s a nevét nem tudom, de nagy,
— Laci : ő is intézetben van,
M. Miklós: nagy és erős,

'

— Nuci ; fiú,. puskája van, még erősebb;
--

--

Jancsi : 8 öreg, börtönben van,
Sanyi : kijárta az iskolát és felnőtt.

Februárban került az intézetbe, írni olvasni alig tud, valószínűleg évet kell ismételnie.
A manuális Ugyességet vizsgáló feladatsorban 17 pontot
ért el. Pontszáma alapján a gyenge minősítést kapta. Mozdulatain nem tud uralkodni, a kézmozgás iránya esetleges.
Erősen nyomja a'tollat a papirra, majd halványan folytatja.- Markolja görcsösen a tollat, gyorsan,lendületből rajzol, ez az írás, rajzolás minőségének rovására megy. A mozgás feletti uralma az egyenes vonalak rajzolásánál jobb,
a körábráknál elbizonytalanodott. A keze hamar elfárad.

A másolandó mintát nagyon rövid ideig nézte, ennek ellenére a lényeges jegyeket általában jól felismerte. AZ arányok viszont teljésen rosszak. Enyhe kézremegés - a gör-
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csős tollfogás miatt - felfedezhető. Rajzait, ábráit javítja, még háromszor is. Nem volt hajlandó hónapokon keresztül családrajzot készíteni. A testvérei felsorolásánál is
említ olyan rokonokat akikhez nem fiízi ilyen szoros vérségi kapcsolat /pl.: nagybácsit/. Valószíni{, hogy a család
életmódja miatt nem alakult ki benne a család fogalma. Az
anya gyakori börtönbüntetései miatt nagyon keveset van
együtt a gyerekeivel. Leányanya, gyerekei különböző férfiaktól születtek. Emberábrázolása erősen emlékeztet az
értelmi fogyatékosok rajzaira. Krumpli alakú test, fej,
pontszerei orr. Az ujjak, a fülek, a ruházat hiányzik.
Rajzai néha firkaszeriek. Képei teljesen aritmizáltak.
Használ ugyan szlnesceruzát, de teljesen véletlenszeren.

A frusztrációs próba eredményei:
Itonformitási indexe: Mdn/Q3 . Átlagosnál erősebb konformitási 1 beilleszkedési hajlam. A profilon ; kiugró értékeket nem találtunk. ,

.

Totális mutatója szerint: E> M'> m reakcióit személy
elleni agresszió, a helyzet bagatelizálása, és az időben
a körülményekben való bízás jellemzi. Tehát elsősorban
agresszív megnyilvánulásai erősek, majd a frusztráló
mozzanat jelentéktelenítése.
Agresszióirány mutatója: Í = 3, valamint az agresszió
megnyilvánulásának mutatója: = 3, az agresszív tendenciák szabad megnyilvánulásait jelzik. Az agressziófeldolgozás indexe igen magas:

= 6. A gyerek reakciói köz-

12,0 -

vetlenül a frusztráció okozója ellen irányulnak. Problé•
mamegoldási indexe: 2. Ez önállóságról, aktivitásról,
kozdeményezésről'beszél.

'

M. Zoltán testi fejlettsége korának megfelelő. Túlmozgásos.
Agresszív fejlődési tendéncia jellemzi. trtelmileg, érzelmileg retardált,,'nem hospitalizált. Kiegyensúlyozatlan, kedvesség* játékosság és erős agresszív magatartás váltják egymást.
A csoport még nem fogadta be teljesén.
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K. István. Másfél éven keresztül k í sértük figyelemmel. 1971-ben
született. Édesapja K. István, édesanyja K. Aranka. Az állami
gondozásba vételt az anya halála'és az apa alkoholizmusa tette szükségessé. Testvérei: Katalin, József, Liihály, János - szintén intézetben élnek. 7.980-tót kezdődően állami gondozott. Születési körülményeiről az apa nem tudott beszámolni.

Az intézetbe kerüléskor a beilleszkedését nehezítette,
hogy főként cigányul beszélt. A beszédfejlődése elmaradt,
tárgyak magyar neveit sokszor>nem tudja megnevezni. Mondatalkotása nagyon nehézkes.
Csak a magánhangzókat ismeri, írni nem tud, másolni is
csak a nyomtatott betűiket. ?ízig ismeri a számokat, de
csak az ötös számkörben tud összeadni és kivonni. Figyelme ingadozó, a tanulást unja. Magatartása sokszor jelent
problémát. T&mozgásos. Szeret játszani, bár az intézetbe kerüléskor a játékokat nem ismerte. A tisztasági szokásokban teljesen járatlan volt,Szobatiszta. Apját szereti, de a családjáról egyáltalán nem hajlandó beszélni,
a testvéreiről sem. Emlékezete megbízhatatlan, képzelete
sivár. Tanulmmnyi eredménye alapján évismétlő lett.

1981-ben a következő megállapításokat tettük:
Mechanikusan tanul. Kedélyállapota nyugott. Őszinte. A
kudarcok letörik, kedvét szegik. Bet(ismerete még mindig kissé bizonytalan. Másolni már tud, de néha még ejt
hibákat. Magatartása a második félévben megváltozott,
gyakrabban agresszív, durva. A csoportban elfogadták.

-
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érdeklődési köre bővült, beszédfejlődése gyorsabb ütem(f
lett: Sérülékeny. Önérzetes.

Családrajzot nem volt hajlandó készíteni. Egyetlenegy
rajzot készítésére sem sikerült rábeszélni.
1981. januárjában elvégeztük a Santucci-féle író-rajzo-

ló mozgás fejlettséget vizsgll6 feladatsort. Ekkor már
másodszor járta az első osztályt.

A feladatra 25 pontot

kapott. Ez a pontszám jó térészleléht ás grafikus ábrázolókészséget mutat. Ceruzafogása nagyon görcsös, vonalvezetése lassú. A maximális pontszámtól való eltárást az
arányhibák, és a kapcsolódási pontok elhibázása miatt kapta. Ábrázolókészsége az egy év alatt - a vizsgálat sze-

rint is-nagyon sokat javult
1981. februárjában a frusztrációs próba során a következő
értékeket kaptuk.
G.C.R. index: 11dn/Q3
Totális mutatós m) E> I
Az agresszióirány mutatója: Í = 1,25
Az agresszió megnyilvánulásának mutatójal
A bántudat feldolgozásának indexe:

= 5

E E
E+I

r

= 1,66

~

Az agresszió feldolgozásának indexesé = 5_
A problémamegoldás indexe: 1 = 0,5
A kapott értékek szerint az átlagosnál erősebb beilleszkedés, konformitás jellemzi. Frusztrált helyzetekben az
időre bízza a megoldást, segítséget vár a környezettől.
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Agresszív viselkedés csak másodsorban, jellemzi, esetenként.önmagát hibáztatja a történtekért. Agressziót ugyanakkor kifejezettebbek, mint önkritikája. Agresszív megnyilvánulásai saját személyének védelmét biztosítják,
ugyanakkor támadó a frusztrált helyzet létrehozójával
szemben. Problémamegoldási indexe alapján a konfliktusok
megoldását a környezetre hárítja át.

Megfigyeléseink és vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy
István értelmi fejlődésére j6 hatással volta,nevelőotthon. A
családtól való elszakadás érzelmi belső konfliktusokat okozott.
Fejlődése, - ha a családtagokkal visszaállítják a kapcsolatot normális lesz. önvédelmi törekvései az agresszió erősödését eredményezhetik.

-
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F. Flórián. Egy éven keresztül kísértük figyelemmel. 1972-ben
született, Hódmezővásárhelyen. Apja F. Flórián anyja Cs. Jusztina. Testvérei: D. József; B. átátyás.
1975. óta pártfogói felügyelet alatt állt. Hivatásos pártfogót
a gyerek nagyfokú elhanyagolása miatt kellett kirendelni. A
család a nagymama nyugdfjábál élt. Otthoni környezetében sem
a tanulás, sem az alvás lehetőségét nem biztosították. Lakásuk
piszkos, elhanyagolt, a gyereknek sincs ágya. A család a pártfogói felügyelet ellenére sem változtatott életmódján, szokásain, így a gyerek intézeti elhelyezése szükségessé vált.
1981-ben került az otthonba.
Testi fejlettsége korának megfelelő.- Baleset következtében az
egyik szemére rosszul lát. Járáshibás. Az intézetbe kerüléskor a pszichológusi vizsgálat, a Binet-intelligencia-teszt alapján az igen alacsony intelligencia övezetbe sorolta.
A foglalkozásokon a következő megfigyeléseket tettük:
Betltsmerete még nem biztos, néha feloseréli a nagy és a kisbe. ,

tdket. Másoláskor néha több szót is egybeír. Gyengén olvas. Az
olvasmányok tartalmát segítséggel tudja elmondani. Szókincse
kevés, válaszai főként egyszavasak. Gondolkodása korának megfelelő. A logikai összefüggéseket felismeri. Számtan feladatai t
segítség nélkül megoldja. Környezetében tájékozott. Érdeklődése
felkelthető, de figyelni csak rövid ideig képes.
Nevelői véleménye szerint nehezen alkalmazkodik a társaihoz.
Agresszív, sérelmeit azonnal verekedéssel torolja meg. A lab-

.
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daj átékokat kedveli.
Tanulmányi eredménye közepes. Ez a teljesitmény nem kiván tő-

le semmilyen erőfeszítést.
Formaészlelése, grafikus ábrázoló készsége a Santuooi-fele

mérés alapján - az általunk vizsgált csoportban a legjobb. A 34-ből 29 pontot ért el. Vonalvezetése határozott, biztos. Lendületből rajzol, A maximális pontszámok
osökkentését az arányok kissé nagyobbra vétele indokolta.
A körök ábrázolásában is biztos kézzel rajzol. Ez a jó
ábrázolókészség tapasztalható a szabadrajzain és családrajzain is. Képei ritmizáltak szerkesztettek. Szívesen
használja a szinesceruzákat is. Mindenütt ahol csak lehet,

beszínezi, satírozza rajzait. Térkihasználása, színezése
biztonságérzetről tanúskodik. Mindenütt megrajzolja a talaj vonalát is. A testrészek közel a kezeket az esetek
többségében nem rajzolja meg. Családrajzában a osaládta.
gok 'sorrendjét a hozzá fűződő érzelmi kapcsolatok alap-

ján ábrázolja.
Az 1981-es P.P.T. próba eredményei:

G. C. R-index: Mdn/Q3
Totális mutató: m) E> M és
Az agresszió megnyilvánulásának mutatója: = 2,25
Az agresszió feldolgozásának mutatója:

é = 0,71

Az átlagosnál erősebb konformitás jellemzi. Frusztrált
helyzetekben, az időre, a köriilményekre bízza a megoldást. Agressziói.kifejezettek, indulatai a frusztráló

-
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személy ellen irányulnak. Agresszív megnyilatkozásait
segítségkéréssé alakítja át.

F. Flórián nem hospitalizált. trtelmi fejlettsége átlagos,
konfliktusait "nem veszi a szivére". Erősen frusztrált helyzetekben sérelmeit megtorolja. J6 nevelői kapcsolattal fejlődése zökkenőmentes lesz.

.

-
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L. Csaba, két éven keresztül kísértük figyelemmel.
1973-ban született, édesanyja L. Mária, édesapja ismeretlen.
Intézeti elhelyezését az anya erkölcstelen életmódja indokolta.

A szegvári nevelőotthonból érkezett. A korrekciós első
osztályt nem tudta sikeresen elvégezni. Évismétlő. Anyja
időnként látogatja, s ez igen rossz hatással van fejlődésére. A látogatások után trágár szavakat használ, agreszszív, cinikus. Magatartásával nagyon sok a probléma. Za,

varja a többieket a munkában, magában énekel. Nagyon szertelen, izgága, túlmozgásos. önző, sok tekintetben koravén.
Társait kifosztja. Erkölcsi fejlődésére főként a prostituált anya hatása érezhető.
grtelmi fejlődőse, gondolkod á sa lassú, beszéde szaggatott.
Nagyon nehezen fogalmazza meg mondanivalóját. A tanuláshoz nem sok kedve van. Logikai készsége alacsony szintit.
Lassan olvas. Számtanból igen gyenge, csak a tízes számkörben mozog biztosabban. A közös munka nem érdekli. A
csoport többi tagjára rossz hatással van.
A Hilda Santucci-féle író-rajzoló mozgás fejlettségét mérő
feladatsort 17 ponttal oldotta meg. Az alacsony pontszámot a teljesen szálkás, tüskés vonalvezetés indokolta.
Néhány ábrán a lényeges jegyeket sem ismerte fel. A 17
pont alapján erre a feladatra gyenge minősítést kapott.
Családrajza . korának megfelelő szinti. Ezen is feltűnő a
szálkás rajolási mód. Család-fogalma kialakulatlan. lamerősök jelennek meg családtagokként. Bár apját nem ismeri
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- katonatiszti ruhában rárajzolja a családrajzra. A testrészek - a fül és a lábfej kivételével - megjelennek a rajzokon. Talajnak a rajzlap alját tekinti. Csak grafit ceruzát és tollat használ, a színek közül nem választ egyet
sem. A ceruzát görcsösen tartja, nagyon lassan rajzol.
1981-ben el akartuk végezni vele a P.F.T-próbát. A felvétel során teljesen oldott volt, de a többszöri instrukció
és szituáció - magyarázat után sem volt képes válaszolni.
Nem a frusztrált, hanem a frusztráló személy helyébe élté
bele magát, mindig megismételte annak mondatait. Szereptévesztése folyamatosan a tizedik képig megmaradt. Ennél
a: szituációnál a teszt-felvételt nem folytattuk tovább.

L. Csaba fejlődése elsősorban erkölcsi vonatkozásaiban problémás. édesanyja hatására devianciák sorának kezdeteit tapasztaltuk. /Lop, hazudik, verekedik, önző, cinikus/. Nevelőinek véleménye szerint távolabbi intézetben kellene elhelyezni, hogy
anyja hatása kevésbé érvényesülhessen.
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B. Imre Tamás. Egy éven keresztül kísértük figyelemmel.' 1974.
február 14-én született Szegeden. Édesanyja B. Julianna, édesapja ismeretlen. 1980. május 10-e óta állami gondozott. Az intézeti elhelyezést az anya életmódja tette szükségessé. Munkaviszonya nincs, élettársait váltogatja, italozik. A gyereket
elhanyagolták, étkeztetéséről az utóbbi időkben már a szomszédok gondoskodtak.

Nagymamája látogatja, időnként kimenőre viszi. Az anyával
csak nagyon ritkán találkozik. Az édesanya életmódja
miatt a hazalátogatást az intézet nem engedélyezi. Szeret a nevelőotthonban élni.
Tanulmányi eredménye jó. Az osztályban a jobb képességit
gyerekek közé tartozik. Figyelme ingadozó, hosszan koncentrálni nem képes. A betí{ket jól ismeri, folyékonyan
olvas, írása pontos, betaformálása szép. Munkáinak külső
alakjára is ügyel, füzetei tiszták, rendesek.
A kudarcot nehezen viseli el. Sérülékeny, nagyon érzékeny,
hamar sir.
1931. februárjában az író-rajzoló mozgás fejlettségét
vizsgáló feladatsort jól /26 pont/ oldotta meg. Vonalvezetése célirányos, biztos, Ceruzafogása erős, ennek ellenére halvány vonalakkal ábrázol. Mindegyik másolandó
ábrán felismerte ' a lényeges jegyeket. Jó megfigyelő. A
körformák másolásában bizonytalanabb. Iró-rajzoló mozgásfejlettsége korának megfelelő.
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Családrajza laza családi kapcsolatairól és igényéről tanuskodik. Elsőként magát rajzolta le kisdobos nyakkendővel, majd közvetlenfal utána, nagyobb, intézeten kivüli
'

barátját. Az anya élettársát, bár tudja, hogy nem ő az
édesapja rárajzolja a lapra. ]desanyja zárja a sort,
ő a legkisebb figura a képen. Családrajza erős baráti
kapcsolatról beszél. Emberábrázolása, rajzkészsége korának megfelelő. Az alakok testrészeit többségében megrajzolja, a nemeket hajhosszúság és ruházat alapján ktilönfti el. A talaj vonalát mindenütt meghúzza.

Az 1981. januárjában felvett P.P.T-próba eredménye:
G. C . R- inde x s Mdn/Q 3

.

Totális mutató: M'> E> m
0-D faktor > Q3 t.
Agresszió iránymutatója:

= 2

Agresszió megnyilvánulásának indexe: = 4
A P.F.T-próba alapján az átlagosnál erősebb konformitás
jellemzi." Totális mutatója és az 0-D faktor indexe alapján magas akadálydominancia - a normálisnál jóval erősebb
akadályuralom jellemzi. Erősen frusztrált helyzetek agressziót indukálnak. Agressziója erősebb, mint önkritikája. Ebben az életkorban ez normális jelenségnek tekinthető. Konfliktusait nem próbálja megoldani, bennük az akadályt hangsúlyozza.

B. Imre Tamás átlagos értelmi képességekkel és teljesitőképes-
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ségekkei rendelkezik. Nem hospitalizált, értelmi fejlettsége
korának megfelelő. irzelmileg retardált, szenzibilizált. Tendenciájában egy értelmileg átlagosan fejlődő, beilleszkedő,
esetleg neurotikus megnyilvánulásokat mutató fejlődési irány
várható.
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IX.

A.vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok áorán kapott adatokat az egyes fejezetekben már
jórészt elemeztük. Az összegzésben csak a kiugró, felt%Ynő jélenségeket vettük ujra szemügyre. A.z elemzésnél azt a sorrendet
alkalmazzuk, melyet a személyiségzavarok ismertetésénél is használtunk.

1. A'motorikum fejlettsége
2. Az intellektus,
- a beszéd
- a gondolkodás fejlődésének jellemzői

3. Az érzelmi fejlődés sajátos vonásai
4. Az erkölcsi szféra fejlődésének problémái
5. Pszicho-szomatikus reakciók, vegetatív zavarok.
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1. A motorikum fejlődésének jellemzői

Nevelőotthonos .tanulóink mozgásának megismerésére nem végeztünk
vizsgálatokat, igy a megfigyeléseink során tapasztaltakról számolunk be. Ezeket az adatokat a személyiségrajzokban is közöltUk.
Legfeltűnőbb jelenségként azt észleltük, hogy a nevelőotthonos
gyerekeknek igen nagy a mozgásigényük. Az erőteljes mozgásigény
mind a játékok, mind a munkafajták kiválasztásában nagy szerepet
kapott. A játékok köziil azokat igényelték és szerették, amelyek
nem helyhez kötöttek. Szobai foglalkozásoknál is a helyváltoztatással járó formákat kedvelték. Az erős mozgásigény ennek a kornak életkori sajátossága is. Nevelőotthonos tanulóink azonban
szinte kizárólagosan a helyváltoztatást igénylő feladatokat szeretik.

Fizikai munkához való viszonyuk jó, ezekben a tevékenységekben
is mozgásigényeiket elégíthetik ki.

Mozgásfejlődésük zavarainál a hipermotilitást néhány esetben tapasztaltuk. Egy részeik szinte pillanatokra sem képes egy helyben
maradni, a széken nem tud nyugodtan Ülni, állandóan változtatják helyüket és helyzetüket. Mozgásuk gyors, hirtelen, kapkodó.
Az egész testeik egyszerre, összességében és állandóan mozgásban

van.
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Ritkán, de találkoztunk mozgáskoordinációs problémákkal is,
főként a rajzolások és írás során. A mozgás - rajzolás, Írás indítása után a vonal nem az elképzelt utat futja be. Lendületből rajzoltak, írtak, majd a kezdet után a mozgás hirtelen
felgyorsult, és nem a kívánt irányban haladt tovább, a ceruza
szinte "megszaladt". Az írás és rajzolás során a kezük hamar
elfáradt, egyre görcsösebben fogták a ceruzát, s az idő haladtával a teljesftmény minősége is romlott. A szenzomotoros koordináció is a cselekvések gyakorlásával fejlődik.

Az udvari játékokban azonban szinte fáradhatatlanok voltak.
Gyorsak, füzr'ék, könnyed mozgásúak.
f
A gyerekek többsége nagyon élénk, nagy gesztusokkal, hadonász
va, erőteljes mozgásokkal kisérve beszélt. Beszédeiket erőteljes
mimikával hangsúlyozták.
A gátolt tanulók mozgásai merevebbek voltak, arcjátékuk szegényes.

A finomabb mozgásokban - manuális ügyességet kívánó feladatokban - stengébben teljesítettek, mint a gyorsaságot, lendületet,
vagy erőkifejtést igénylő tevékenységekben.
psszegezvea Nevelőotthonos csoportunk mozgásigénye igen nagy,
fejlődési problémák között a túlmozgásosság dominál. Kézügyességet igénylő feladatokban gyakorlatlanok, mozgásintenzitásuk a játékok, fizikai munkák, és sportolás során nagyon erőteljes.
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2. Az intellektus fejlődésének jellemzői

- A beszédfejlődése
A beszéd megfigyelése alkalmas az értelem fejlődési fokának megítélésére. Formai szempontból nevelőotthonos csoportunkban a
következőket tapasztaltuk:
Több gyerek beszédhibás, főként pöszeséggel és dadogással találkoztunk. Feltiinő volt az akadozó beszéd, mintha a gyereknek hirtelen nem jutott volna eszébe a megfelelő szó. Elindították a
mondatot, de nem fejezték be. Ha kivártunk sem folytatták, csak
ha az általunk felsorolt folytatás-variánsok közül választhattak.

Elég gyakori jelenség volt az egyszavas válaszadás`, főként gátolt gyerekek esetében.
Gondolataiknak szóbeli kifejezése mindig konkrétumokra vonatkozott, szókincsük elég ;;sivár, szegényes és főként sematikus volta
Az olvasmányok tartalmát nagyon leegyszeriisitve, rövid tőmondatokban fogalmazva, hasonló szókinccsel mondták el. Terjengős
bőbeszédűséggel egy esetben sem találkoztunk.
Beszédük ritmusára is az akadozó, váltakozó tempó volt a jellemző. /Pl.: három gyors tempójú szót hosszá szünet követett, majd
csak segítséggel tudták kifejezni gondolataikat./
Összességében a beszédfejlődés zavarai között pöszeséggel, dadogással, akadozó beszédtempóval, kiegyenlítetlen ritmussal, sematikus, hasonló, szegényes kifejezési eszköztárral találkoztunk.
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- A gondolkodás fejlődésének jellemzői.
A beszéd tartalmi elemzése a gondolkodás hiányosságait is felfedi.
A tartalmi jellemzők közül kiemelkedik a témaszegénység. Ez a
jelenség más tevékenységükben is felfedezhető volt. Okait a tapasztalások körének leszdkUlésében látjuk.
Gondolkodásuk másik jellemző vonása a konkrétumokhoz kötöttség.
Képesek konkrét fogalmak megértésére, de nehezen jutnak el a
fogalommal való műveletek alkalmazásának magas szintjére. A fogalmi gondolkodás alacsony színvonala a későbbiekben a valóság
szélesebbkörü`megismerésének is akadálya lehet.

A fogalmi gondolkodás hiányosságait jelezték a következő jelenségek is:
• A munkafüzet feladatait önállóan nehezen oldották meg,
- a szöveges számtani feladatok nagy problémát jelentettek
számukra,
- az olvasmányok tartRlmát, film cselekményét nehezen tudták
elmondani, illetve az eseményre koncentráltak:

A fogalom - megértésükben is főként érzékletes jegyek domináltak.
Nagy problémát okozott számukra az elvont fogalmak lényeges jegyeinek kiemelése. A lényeges jegyek meghatározásában nem a logika,
hanem sokszor saját életlik érzelmi traumái domináltak. /P1.= az
a jó ember, aki nem adja intézetbe a gyerekét, vagy nem iszik. /
Az elvónt fogalmak magyarázatakor konkrét példát hoztak fel, vagy
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kevésbé lényeges /de az ő életükben esetleg lényeges/ jegyeket
emeltek ki:

Fogalomalkotásukban és magyarázatukban is szerepet kapott a
sztereotípia, /lásds beszéd fejlődése/ ez a jelenség a iskolai
tanítás, mint tapasztalási lehetőség dominanciájának veszélyeire
is figyelmeztet. Verbális tudásuk és kifejezésük stereotippá válhat, mely a kreativ gondolkodást és cselekvést akadályozhatja.

Gondolkodási maveleteikben is a túlzott konkretizálás és sematizmus veszélye tűnt fel.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a tapasztalati lehetőség köre
szerepet játszik a gondolkodás és a.beszéd fejlődésében. Nevelőotthonos tanulóink is a saját környezetükkel összefüggő feladatokat jobban oldják meg és mondják el, mint amiben kevés, vagy
esetleg nincs is tapasztalatuk. A gondolkodásra indíttatás-motí'válás - a környezettel való kapcsolat minőségének is függvénye.
A sztereotip, sematikus, ismétlésre koncentrált feladatválasztás és feladatmegoldás az érdeklődés beszűkülésének és a biztos
sikerélmény reményének következtében is létrejöhet.

Nevelőotthonos tanulóink emlékezetében is a konkréthoz való tapadás gyakoriságát fedeztük fel. Ezt összg iggé sbe hozhatjuk a
,

fogálmi gondolkodás alacsony színvonalával. Vagyis,ha a gondolkodás nem a lényeges, általános jegyeket emeli ki, akkor ezt pro-
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dukálni - nyilvánvalóan - az emlékezet sem képes.

Az emlékezés, felidézés problémáit még fokozza, hogy a gyerekek többsége mechanikusan tanul, s az új ismeretanyag szóbeli
felidézésére a csoportlétszámok miatt kevés lehetőségük van.

/Az olvasmányok tarta1mrának elmondására néha közvetlenül az
elolvasásuk után sem voltak képesek./ A felidézés nehézségeit
a figyelem szétszórtsága, zavarai, a koncentáció hiánya is fokozza.

A nevelőotthonos tanulóink iskolai teljesítménye igen alacsony
szintű. Már az első osztályban többen megbuktak, másodikban pedig a csoport kétharmada évismétlő volt.
Összességében az intellektus fejlődésének problémáinál á következőket emeltük kit
beszédhiba /pöszeség, dadogás/,

'

akadozó beszédtempó,

-

szegényes, sematikus szókincs,
témaszegénység,

-

'

- a fogalmi gondolkodás alacsony színvonala,
- verbális és logikai sztereotípia,
-

-

.

mechanikus tanulás,
a figyelem zavarai,
tanulásmotiváció hiánya,

-

'

'

a grafikus ábrázolás ós térészlelés alacsony szintje.
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Az intellektus fejlődésének problémáinál mégegyszer megeml ~ t

-

jitk,hogy a környezet, az élettér besz(ikűlése és az érzelmi kötelékek - érzelmi alapon történő motiválás - hiánya az értelem
fejlődésére, - elmaradásra- is kihat.
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3.

A z érzelmi fejlődés sajátos vonásai

Nevelőotthonos tanulócsoportjaink érzelmi életének sajátos vonásait a vizsgálatok eredményeinek értékelésekor, és a személyiségrajzokon belül is kiemeltük.
A legjellemzőbb sajátosságokat a következőkben fogalmaztuk meg.
Domináns vonásuk az érzelmi bizonytalanság, kiegyensúlyozatlansigz Az intézetbe kerülés tényét traumatikus élményként élik
meg. Kapcsolataik és teljesítményük kudaroainak következtében
vesztik e1 biztonságérzetüket.
Kapcsolatigényük nagyon erősen él bennük, ugyanakkor a sikertelen
próbálkozások a kontaktusképesség sérülését eredményezik.
A kiszolgáltatottság ás tehetetlenség érzése is gyakori jelenség.
3rzelmi szükségleteik azonnali, gyors kielégítésére törekszenek.
Viselkedésüket - esetenként - infantilis jegyek kísérik.
Konformitási vágyuk erőteljes.
életük sikertelen próbálkozásai és az elszenvedett negatív élmények hatására senzibilizálódtak, ennek következtében problémáik
és konfliktusaik megoldásában inadekvátak.
A sikertelenség és senzibilizálódottság következtében magatartásukban és reakcióikban depresszív, vagy agrésszív tendenciák érvényesülnek. Durva népnyilatkozásaikkal félelmeiket és szorongásai_.
kat oldani próbálják. Valás i vagy vélt sérelmeiket azonnal megtorolják. Fejlődésükben az agresszív tendencia erősödése várható.
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Miből eredhet ez a sok-sok érzelmi probléma. El kell választanunk a gyerekek két csoportját. Az egyik csoportba tartoznak
akik születésűktől kezdve intézetben nevelkedtek, a másik
csoport, akik később, két-három éve kerültek az otthonba.
A születésűktől kezdve intézetben nevelkedettek - /személyiségrajzok, 90 o.-tál 132 o-ig/

- anya nélkül nőttek fel. A '

pszichológiai szakirodalmak egész sora foglalkozik az anyának
a születés pillanatától tartó - fontos szerepével. Mely funkcióknak nem tud megfelelni az intézeti nevelés, bármennyire lelkiismeretesek is nevelői.
Harmónikus anya-gyerek kapcsolatot mindenfajta későbbi érzelmi
alap-mintájának tekinthetünk., A megszületett kisbaba biológiai
szükségleteken túl érzelmi szükségletekkel is rendelkezik. Ez
az első kapcsolat a felnőttkori érzelmi biztonság alapját nyújtja. Az érzelmi biztonság apja a csecsemőkori testi /simogatás,
ápolás, stb./ és érzelmi /becézés, mosoly, gügyögés, stb./ együttélés következménye. A nevelőotthonban élő csecsemők ennek csak
részét élvezhetik. Az anya hiányában már csecsemőkorban jelentkeznek a depresszió és a hospitalizmus tünetei. /Bagdi, 1977./
Főként az első idők okoznak súlyos, alig korrigálható hibákat.

A csecsemőkori hospitalizmus tüneteit a következőképpen írhatjuk le /Bagdi, 1977./
- közönyösség,
- mozgáslassulás

;

- Urea arckifejezés
- kapcsolatképtelenség.
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A csecsemőkori hospitalizmus tünetei továbbélnek, és még felnőtt korban is éreztetik hatásukat.
Nevelőotthonos csoportunkban négy olyan gyerekkel találkoztunk
akik születésüktől kezdve intézetben élnek. Személyiségrajzukban a következő érzelmi jellemzőket emeltük ki.
Mind a négy tanuló jellemzésekor igen erőteljes agresszivitást
tapasztaltunk. A négy gyerek közül három viselkedésén a hospitalizáltság továbbélésének jeleit figyelhettük meg. A környezetükkel való kapcsolatuk semleges, de sérelmeikre agresszióval válaszolnak. Ez igen erőteljes, ugyanakkor hamar felváltja
a beletörődés, a belenyugvás, az érdektelenség. Környezetük felé irányuló segitsógigényük szinte minimális. Elvonultan játszanak, hangulatuk inkább tompa és egykedvif. Mozgáslassúságot
nem találtunk, sőt a túlmozgásosság volt jellemző tulajdonságuk. Reakcióikban gyakran tűnt fel infantilis, hisztériás vonás
is•- gyors tempóban-majd érzelmi tompaság követte.

Ezeknél a gyerekeknél az intézet próbálta pótolni mindazokat a
szocializációs funkckókat, melyeket a családnak kellett volna
vállalnia. Ezek közül had emeljük ki azt, amelyet saját szóhasználatunkkal "fészektt-funkciónak hLvunk. A fészek-funkcióban benne van a biztonság, az oda tartozás (identitás/, a szeretetet
adni és szeretetet kapni, kontrollálni, korrigálni, hasonlitani tartalmak. A család ezeken k441l még számos szociálizációs
funkciót teljesít - akarattalanul. Mindezeket az intézetben felnövő gyerekek elsősorban nem átélik, hanem ismeret formájában
kapják. Frzelmi fejlődésük bizonytalanságai is ebből fakadnak.
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valahová tartozás érzésének kialakulását akadályozza az intézetváltás /csecsemőotthon i óvodásotthon i alsó tagozatos
otthon, stb./. A szereteten 15 gyerek osztozik, s a nevelők
is azintézettel együtt váltják'egymást. Mérhetetlenül kibővül az a'kör, akihez hasonló módon lehetne viszonyulni, mint
a szülőhöz: A kontroll és az ideál köre viszont lesziikül egykét személyre. Az érzelmi bizonytalanság, kapcsolatképtelenség,
638 a sztereotip viselkedés dominanciájac:ezekben, ' és a hasonló
okokban kereshetőek.

A gyerekek másik csoportja egy-két-három éve korült az intézetbe. Egy' sincs közöttük, aki teljesen árva lenne. Az otthonba kerülést a szülők, vagy szülő erkölcstelen magatartása okozta. A torzult mikrokultúrális hatásoktól védi az állam a gyerekeket azzal, hogy intézetben helyezik el őket. ,tsz otthonba kerülést is kétféle viselkedéssel reagálták le. Gátolttá, vagy
nagyon agresszívvá váltak. Tanulmányi eredményükben azonban
általában javulás volt tapasztalható. Erősen 41 bennük a család utáni vágy. Gyakran fantáziálnak,"mesélnek" erről, vagy
teljesen elhallgatnak, ha a család kerül szóba. Nagyon sérülékenyek, sensibilizálódottak. Inadekvát reakciójuk elsősorban
agresszió. Biztonságérzetük hiányának oka a pszichés túlterhelés és a család elvesztésének következménye.

P.F.T-próbájul során feitünt az a jelenség, hogy a kezdeti akadálydomináns válaszreakciókat a szituációk során erősödő sze-

mélyhangsúlyos, agresszív válaszok váltják fel. Agressziójuk
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frusztrált helyzetékben fokozatosan erősödött.

trzelmi konfliktusaikat rajzaikban jól proiciálják.
Míg a születésüktől kezdve intézetben nevelkedők nem rajzoltak
családot, vagy konvencionális családszerkezetét ábrázoltak, a '
családból jövők családrajzai bonyolult kapcsolataikat tükrözik. Családfogalmuk rendezetlen, sok esetben szétágazó szerkezetet jelöl.
A rendezetlen családi körülmények közül intézetbe került gyerekeknél a család szocializációs funkciói a társadalmunkban elVért normákkal szemben miiködtek. Az érdekek, értékek, érzelmek, vagy a motívum-és célrendszer vonatkozásában a családi hatásrendszer torzult.
Attól függően, hogy ezek a torzult hatások megfelelnek, vagy ellentétesek a gyerek érdekeivel, értékeivel vagy érzelmi viszonyaival, elfogadja azokat vagy, külső, belső konfliktusokat okoz,
a személyiség zavarait hozhatja létre.

.

Az intézetbe általában kimerülve kerülnek a gyerekek. Sensibilizálódásuk a súlyos és tartás negatív hatások, az alkalmazkodás
nehézségei miatt jött létre.Az alkalmazkodási képtelenség fokozatosan alakul ki. Ha az ártalom az ellenállóképességet jóval
meghaladja, lehetetlenné válik a.további alkalmazkodás. Az idegrendszer felemészti eddigi tartalékait, és a kimerülés állapota békövetkezik. Pavlov kutatásai bebizonyították, hogy elviselhetetlenül nagy megterheléskor ar.sejt kifárad. Ez a kimerülés elváltozásokat hoz létre az idegrendszerbe belül is.
/Geréb, 1975./
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Megpróbáltuk felvázolni azt a mechanizmust, amely a torz környezeti hatások következtében lejátszódik 1 s jelezni azt, milyen állapotban érkeznek a nevelőotthonokba a " problémás"
családok gyerekei.
Az intézetbe kerülve a tanulók a családot mégis hiányként élik
meg. Szinte mindenütt van ugyanis legalább egy ember, akihez
a szeretetkapcsolat szálai fűzik. Az otthonba kerülve ez a szál
meglazul. Megszínnek a mikrokultúrális ártalmak, de lesziikülnek
az interperszonális kapcsolatok is. A kielégítetlen interperszonális kapcsolatot kínzó igényként élik át, s érzelmi fejlődéslik problémáit is ezek okozzák.
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4. Az erkölcsi szféra fejlődésének problémái

E területen is néhány szembetiinoő jelenséggel találkoztunk.
A hazugságok főként a fantázia és a vágy hazugságai voltak.
Azok a gyerekek akik családból érkeztek nappali,. hangos álmo-

dozásaik során vágyaikat mondták el. E zek a mesék harmónikus
családi viszonyokról ős szeretetről beszéltek. Az apák - még
az ismeretlenek is - hősként, katonakánt, pilótaként jelentek

meg az elbeszélésekben és a családrajzokon. Kielégítetlen szükségleteiket próbálták a mesében átélni. A "hazugságok" másik fő
témája; a hazamenetellel kapcsolatos. A történetben általában
felmentették a szülőket, akik: objektív okok miatt kénytelenek voltak intézetbe adni a gyereküket, de nemsokára megváltozik ez a. körülmény és 8k hazatérhetnek. Ezek közül a gyerekek
közül jónéhányat már hónapok óta meg sem látogatták a hozzátartozók.
A nevelőotthonos gyerekek nem a megtévesztés szándékával hazudtak. Saját vágyaikat öntötték szóba, s elmondva a történetet
szinte önmaguk számára tették kellemesebbé az intézeti életet,
azt egy átmeneti állapotként tüntetve fel, amit el kell viselni.
A "hazugságok" másik fajtája önértékelésükkel volt kapcsolatban.
Tanulmányi eredményeiket ős teljesítményeiket - szinte kivétel
nélkül - mindig jónak tüntették fel, még akkor is, ha évet kel-

let ism5telniük. Ezeknek okát a következőkkel magyaráztuk:
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Életük során főként kudarcot kellett elszenvedniük. Ezek a kudarcok kisebbségi érzést, vagy ennek túlkompenzálásaként nagyratörő álmokat fogalmaztatnak meg velü k.

Másrészt,egy egészen más teljesítmény értékrendben mozognak,
mint a családban élő gyerekek. A közepes már igen jó teljesitménynek szárait; csak a bukás esik az értékek szféráján kivül.
Saját iskolai teljesítményük is,csak ennyire fontos a nagy többség szó ira.

.

A hazugságok létrejöttében közrejátszhat még a rossz kudarctiirés is. A tényleges problémát letagadva, nem kell újra átélniük
a kudarcból származó megítélést. Védekezésként is hazudhatnak,
segítve elviselni önmaguk újabb sikertelen próbálkozásainak
kudarcát.
Az eltulajdonítás elsősorban a születésüktől kezdve intézetben
nevelkedett gyerekeknél jelentkezett, Közülük /4 főből/ kettő
gyakran "talált valamit", általában nem értékes dolgokat.
Ugy gondoljuk, ez a személyi tulajdon fogalmának kialakulatlanságából ered. Az intézeti élet ezen a területen kevés tapasztalási lehetőséget nyújtott, s a felébredt birtoklási vágyat csak
igy tudták kielégíteni. A két gyerek közül az egyik kéregetés-

sel is megpróbálkozott, ezzel akarta kivédeni a lopásból származó elitéltség kínzó élményét.
A családból érkezett gyerekek között ritkán, de előfordult a
trágár beszéd. Egy gyereknél ez gyakori jelenség volt, főként
ha az édesanyja kivitte az otthonból néhány órára.
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A felsorolt problémákat nem tekinthetjük valódi hazugságoknak

és valódi lopásnak.
Mégis. a felnőtt kori bűnelkövetők és deviáns magatartásúak között találunk állami gondózásban felnőtt gyerekeket. Ennek okai
az intézeti gyerekek társadalmi beilleszkedésének problémáival
hozhatók összefüggésbe.

c

Az alkalmazkodási, beilleszkedési képtelenséglik következtében
elmagányosodnak, vagy szembekerülnek a felnőtt társadalommal.
Egyszerre olyan gondolatokkal kell szembenézniük, amire az otthon nem tudta'megtanítani őket.
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5. Pszichoszomatikus reakciók, vegetatív zavarok

Leggyakrabban a körömrágással találkoztunk. A körömrágás ténye
belső érzelmi feszültségekről tájékoztatott bennünket. Milyen
mechanizmusok játszódnak le e tevékenység kialakulásakor?
A szakirodalom főként az ujszopó gyerekek örömszerző tevékenységeként tartja számon. /Nemes, 1974./ Elképzelhető az is, hogy a
pszichés túlterhelés levezetésének eszközévé válik. Tartósan
megerőltető hatások következtében a szorongás, a feszültség, a
félelemérzés felerősödik, s a körömrágással ac gyerek a feszültségek oldását akarja.. elérni.

Hasonló problémát tükröz a

tic is. Nevelőotthonosainknál egy-

szer találkoztunk ezzel a tünettel. Mechanizmusáról dolgozatunk
elméleti bevezetőjében már beszéltünk.

Gyakori a gyerekek között az éjszakai ágybavizelő. Miután már
mindannyian elmultak 7 évesek, az enuresist pszichés zavar meg-

jelenítőjeként értelmezzük. Valószíód, hogy a bevizelő gyerekeknél a testi működés ezen a ponton a legtámadhatóbb, így- a vegetatív zavar is ezen a funkción jelenik meg. A vegetatív szervek
összes müködését az autonóm idegrendszer irányítja, melynek

ma-

ködőse érzékletekhez, de emlékképekhez ás gondolatokhoz is kötött. Előfordulhat tehát, hogy egy "izgalmas" kínzó álom, emlékkép elnyomja a vizelési inger érzékletét, a "beidegzett" feltételes gátlás nem mifködik, ás a hólyag kiürül.
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Az érzelmek, félelmek emlékezetbe idézése megjelenik a rágondolis során is. Nem kell, hogy új, vagy a már megtörtént szituációhoz hasonló jöjjön létre.

.

A vegetatív idegrendszer az izomrendszer m(iködését is szabályozza.
Az intézetbe kerülés után közvetlenül az éjszakai ágybavizelők
száma megnőtt, enuresisük erősödött, majd az idő múlásával fokozatosan csökkent.
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X

.

Munkánk során hipotéziseink közül a következő feltevéseink igazoló dtak.

Nevelőotthoni csoportunkban a legsúlyosabb problémákat az érzelmi fejlődésben találtuk. Érzelmi retardáltságuk okát az interperszonális kapcsolatok hiányában ás létező kapcsolataik felületességében kerestük. A legsúlyosabb a helyzet a születésüktől
intézetben nevelkedő gyerekeknél. Érzelmi életlik alapozásából
kimaradt, vagy hiányosan voltak jelen a szeretet-kontaktus alapozó jelei: a mosolyváltás, az együtt megélt élmények, az azonosulás óá tagadás, stb. egyéni variációi, személyre szabott formái és tartalma. Az érzelmi biztonság alapjainak lerakása csak
szeretetteljes személykapcsolatban ős kapcsolatokban biztos1tott.
A szeretet érzése, maga is tanult, folyamat eredménye, egyben motívum is a viselkedési szokások ős elvárások teljesítéséhez.

A családtól való elszakadás ténye, maga is retardáltságot okozhat, a kapcsolatok elvesztése fokozza az lemaradás mértékét.

Az érzelmi retardáltság ás zavarok következtében az általunk
vizsgált csoport inadekvát reakcióiban az agresszív tendencia
domináns volt.

Az érzelmi bizonytalanság a kapcsolatteremtés képességének alacsony szintjét eredményezték. Nagy kontaktusigény mellett a kap-
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csolatok kialakításában és megtartásában fejletlenek.

Értelmi fejlődéstik tempója lassú. Teljesftményitk javitására
érzelmi mot{vumok kiányában nem törekszenek.

Az intézetben eltöltött idő és a hospitalizmus kapcsolatát
a csoportok kis létszáma és a születésUktől kezdődően intézetben nevolkedők alacsony számaránya miatt - nem sikerült regisztrálni.

r

=
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Tisztában vagyunk azzal, hogy e néhány gyerek élete és fejlődése nem reprezentálja az állami gondozottak egészének sorsát,
problémáit. Ha az így kapott tények általánosításra nem is
al'_zalmasak, de újabb kérdések megfogalmazását vethetik fel:

Csökkenthető-e az adott intézményi kereteken belül a
lemaradás mértéke? '

Az állami gondozásba kerüléssel a veszólyeztettség megszimnik, a
hátrányos helyzet me gm arad, s ugyanúgy fennáll a nehezen nevelhetőség lehetősége is.

Munkánkat folytatjuk tovább. Szándékunkban áll egy olyan metodika kipróbálása, - amely pszichoterápiákhoz hasonlóan - as
összes művészeti ág /mozgás, tánc, zene, irodalom, képzőmfivészet, színház( terápiás lehetőségeit egyesítve és felhasználva
a lemaradások ás torzulások korrekcióját tartja feladatának.
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