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14 1  jisimrilairstl.   i, a3~~iiit 
A Magyar 3xocialieta Munkáspárt Központi Bizottoáeánal:  

az -á1lmal oktatás helyzetéről és fej Ies2tóeónek feladatai-

ról 9z$1ó 1972-es határozata az edc3iai ereci::, ~:ryyek számba-

vétele, elismerése utún kimondja, hozy "...haladéktalanul  
el kell kezdeni óo néhány éven belül tudományos olomezóUck-  

re támaszkodva ki kell dolgozni a közne:vel.óai rendr:aer táv-  

lati továbbfejlesztésének fő irdnyait, az ennek me3afelelő  

iskolarendszer szerkezetét áo tartalmát, valamint a helyeo-  

eóaüket ellenőrző kioérlataket is le kell folytatni."  

A .13'Li47C: XXI. Konl;reaszuss 1)75 -ben - kapcoolódva a2  

1972-es határozathoz, ós felhasználva az eddigi. kutatások  

eredményeit - a következőket hakieulyozzas "Tovább csök-

kentjük as oktatiil, a tanulási feltételekben mealevű kü-  

lúnbeágeket, ho ;Wy a felncivekvc3 ifju nemzedék életpályájá-

nak alakulásában a szociális köriilmónyeknek már ne leayen  

lánLyQJ,eo ezerepiik... «üljnöo aonddal kell Po;ilalkozni az  

ővodák, rasa általános iakoi$k fej loflztódzsvel."   

idézett pártdoku3entunoisbe,n foaléaltak nyomán 3zá-  

leskörü kaiató-elemző mmtka indult me;a,. :.nnek eredményeit  

Qzintatisaálta az a dokumentum, amely 1931-ben hivatali hraoz-  

nllatrra jelent nea "Javaslat a küzoktGtáa távlati fejlesz-

tésére /'1'erveuEt/" oimen. Lbben a dokumentumban a "II. 3il-  

ler.tmondások, fo,,;yatókosoáaok a közoktatási rendszer mükő■  

dóaóben" eimü fejezetben a követkosőket olvashatjuk: "A  

ayermewek • főként szoeiálio-kulturdlis, családi  ős tele-  

pülósi k13rnyezet_lst 31 füaaően - naJ,yon eltérő feltételek  



/isaleretek, motivációk/ ós esélyek mellett kezdik meg ta-

nulmáayaiket." /1.m./  

.[ _.,.;4a1P. a3 1982. április "I-ón ismét foglalkozott a  

problómakül-rel. Az  "Az állami. oktatósról 82ó16 1972. juni-

us 15-i kizponti bizottsági határozat vógrehajtáoának ta-

paaztalatai és a  k5zoktatás további fejlesztásóno irány-
elvei" cim;l dokumentumban negállapitották, ho,y a 72-es  

határozat óta na„yméYvU ős igen gazda;; erei ónyeket hozó  

Pej lődéa taj aztalható, de a Fej lővósre inkább az oatenziv  

j ellep; volt  a j elle:az. At kell tárni as intenziv fej lesz-

tósi szakaszra. övári i;lik1ás elriadói beszódóben - az ered-

mónye' °egisztráldsa után - isiemelte azt, hogy 	gondokat  

j Jlenlea ős várhatóan a kelvetkező időszakban io elsősorban  

az okozza, hoay az iskola az elvárhatónál ős a lehetsÓj ee-

nő1 jóval kevesebb segitsá ;et tud nyujtani az o :.yan m yer- 

s►oiseknek, akiknek családi környezete sem megfelelő  ;iezt ~in-

zíat, Gem konkrét támogatdat nem tud nyujtani az iskolai 

tanulmányok sikeres folytatásához. : zeknek a gyermekeknek  

jelontós része ma  is  tulkoroekónt végzi el az általános is-

kolát, akik küziilUk továbbtanulnak, a köaópfoku oktatásban  
nehezen tudják megállnia helyiiket, s as átlagosnál jóval  

többen morzsolódnak le. A, kdvetkezó övek egyik alapvető  

közoktatápolitikii és pedagógiai feladata az ilyen, kd- 

1 inbdzJ okokból hátrányos helyzetű gyermekek fokozottabb  

támogatásának isibontakoztatása, oólxavezető pedagógiai meg-

oldások kutatásokon ós kisőrleteken alapuló kidol;ozd- 

sa." /I.m./  

Ugar tűnhet, hogy a fenti m •tállapitások alom; az isko- 
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lakra vonatt:oznak, e nem érintik az óvodát. A"15ú éves a  

mn,;;yar óvoda" ciame1 ., oeskeméten mezrendezett orsz".;os L:n-  

nep3é;,en Po2inszkJ Károly /1)78/ oktatási miniszter han,;-  

sulyoztu a kdv etkeravket s "r a óvoda - a i;örvúry sz:_>v e;e: sze-

rint - ma m:;,, nem tartozik az elaófoku intézmények fo;;al ■  

mába, iz elsősorban azzal aa,;yarázható, hozy az alsófoku  

oktatási intézmény végzése minden ,,,yexmék számára kütelesó.  

Az óvodát nez tehetjLik k3teiezóvó. Szeml6letiinkben azonban  

az óvoda ,yakorlatila„ kdzoktatáeunk °serves részévé  

~ . fentiekb51 kvvet4ezéen neac®ak szemlóletbeii, ha-  

nem gyakorla t i vonatkozásban  is ozetv eo .üs ze az óvoda a  

kúsoktatáÜi rendezeránknek. AZ vvod.aí Levolós i'ro,;ramjg  

/1971/ az óvodát a küzoktatáei rencdazerunu alai láncszemé-

nek novezi, a az óvoda 	kiizponti funkcióját az iako-  

iára való előkóssaitóeben látja.  

A 3•E éves populáció 198U-ban 90 ezó;zalékos, 1962-ben  

pczdi3 mix. 94 ©aázalékos arányban róezea141 óvodai nevelés-

ben. Valóban cask a türvény szerinti kodifikálás hiányzik  

ahhoz, ho;,,;y az óvoda kütelezóvó váljon. /ier~.~éEzeteeen más  

kórdóo az, hu,;y a j elenle4:i aa,oyarorazá.;i települési  

ozonyok miatt mikor lehet a kodifikáidehoz azdkeeí,es 100  

sZázal4itos eilátottaá;;ot elórni/.  

Az 6voc3ai nevelda prov m áne:k koiszerüo itéoéhez ki-

adott szempontok szerint: "Az óvoda j eler.le, sem fd.i;getl en  

az iskolától óo a j 6vúben sem lehet az: 1. .Láraadalml funk-  

ciója az alapozó nevQlóeben, oktatásban való részvétel ut-

ján az esr-"slyegyenlv"sé, elősegitóee. -ossz e.lapoaáa©al a  

,,;yermekek 13kolai induláea kudarcra lenne itólve. 2. A  
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gyermekek az óvodából kilépve az iskolááan folytatják as 

életüket. acati, lelki beilleszkedésük szemólyisé'zavar 

nélkül akkor lehetoá o, ha az óvodában szükséges ó© reá-
liu terhelőst a. személyiség alden /testi, órzelrui, értel-

mi, akarati/ szférájában megkapják, ha as óvodai élet tar» 

talnia, létköre az iskolai közdsségbe lépésre aktivizáló 

erőként hat cis nem me ;torpandst okoz." 

Lbből követkézien fokozedik as óvoda, illetve az óvó-
nő szerepene : j elentáeéges "...az óvoda az első általáno-

san elterjedt közoktatási intézmény, amelybe a gye rm ek  be-

kerül, az óvónő az elsa szakképzett pedagÜgus, aki adekvát 

hatást tud gyakorolni gyermekre-szülőre egyaránt annak éx 

dekóben, hogy a aemólyis'ygfejlódéa tendenciája és folya-

mata harmonikus legyen" /hermarn Alice,  1960/. 

A  fentiem mellett a mindennapos gyakorlati tapaszta-. 

lat is azt mutatja, hogy az óvodának segitenie kell korri--

g lni, kompenzálni azokat a ne„ativ hatásokat, aelyek a 

gyermeket  a  családban '3 ik, s amelyek a szemólyisógfej lő-

dósét diszharmonikus irányba terelhetik. Lz a diszharmoni-

kus tendencia olyan mórtekei is lehet,  boy  idővel irrever-

zibilissé válik. ha viszont "...a  korai  szakaszok bárme-

lyikében akár spontán, akár o::akboavatkoz; ara a gyermek 

körülményei megváltoznak, a folyamat megállhat ós a Pej lő-

dés visszekeriilhet az egészségen vonalra" /clyörgy Julia, 

1970/. 

Az  óvoda, illetve az óvónő felelósoé ,e tehát etyér. 

telmiien jelentós. 'elvetődik azonban c kérdés, hogy a hát-

rányom megszüntetése, az esélyegyenlőség megteremtése, a 
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diszharmonikus fejlődős prevenciója vagy megazakxtáss  

del'.őben mit tud tersii az óvoda, mire Wipes, :Lire alkalmas  

a napjaink óvodás i;yerekeíneK ozemelyisózformáló munkA•-  

ját vé„zű óvónű.  

A 	42ud á , ;azervezósi ós 3:nformatiltai intázete  ál-  

tal közreadott statisztikai adatok szerint 1932-ben a  

tóiyíe,;e3en fo,lalkoztato#t gvvnvk szd.:,a 31.622 volt. riá-  

zíili,i.ás k®pe®itóagel ne.1 rendel::ovtok 1872-en. Lz az óvónői  

munkát vó;;zűknek 5,G ..a.  

A képesités nólki:lieket nem ezáraitva 	;állct_pithetjuk,  

hozy napjainkban 3 föle alapképsettságEi óvári:k dolgoznak  

úz úv odákban!  

a/ 4.z  általános iskola E3 osztályára ópüly, 3 óv  es közép-►  

foku kápsókben vQgzetteks dzámuk nem elhanyagolható,  

mert 1958-ban ncíg tvbbSzá ;an végeztek. Okleveliik meg-»  

asarsií,rsicor 17 éveseit voltak, s ezért ők mó.; kb.  

ig ai.tivaic lesznek. Lzck tibbsóge neL:: ia tanult  tovább,  

leginkább csak a t:.1bbé-kev6sb© hatPSkoxy szakmai tovább-  

kó,:z©sekben vettek r~.ószt, u a:, is költudott, ho --4;y ez  

titve32ea áveic elejón milyen volt a pszichológia, Ls a  

pszichológia oktatásának helyzete hazánkban.  

U/ :3z óvónői aza'j:kéiZópiskoltzt vógzettek. ,i, léryegáben  

mza'.a:közópiakolai árettsógi bi2onyitvány birtokában vóz-  

zik óvónői munkájukat. 1'anul tak uilyan általános-, fej-

lődés- ós pedavógiai pszichológiát, de n:rYadenbúl csak  

agy koreset, hiszen az ő e®et':.ékben is j elent.cezik az a  

p3°oblés.- e, hogy st3zópiskolás korukban nem tudhatnak kel-

lő mennyisfgii 63 minőségű általános ós s:.akL,aá is.:.ere- 



tek birtokába jutni. 

c/ A  felsőfoku óvónőképz5 intézetekben végzettek. Uk kö-

zépiskolai érettségi után 2 éves képzési idő alatt ké-

szUlnek fel hivatásukra. Százalékos arányukat tekintve 

a korábban idézett kimutatás szerint a ténylegesen dol-

gozó óvónők 61,7 :m-át képviselik. r•elkésziiltsé Wc? arre 

cls,:;sorban az alcpképzettsc;Uk elemzése névén kaphatunk 

választ, hiszen köztudott, ho'y a továbbkápsésük zömmel 

esetleges, központilag mi, nem megoldott. Upzési ide- 

félévekben és hetekben a kővetkezős I-III. félév 15 

hét. Ez persze e :M rucái, de figyelembe kell vennünk az 

őszi mezigazűasa i Llainká&at, az esette, es oktatási szü-

neteket, /stb/ ie. 	IV. félévben 11 héttel számolha- 

tunk, mert ekkor van a 4 hetes kötelező területi szak-
mai gyakorlatuk. Pszichológiát három féléven át tanul-
nak. Az első félévben általános-, e aáoodikbnn fejlScléf -, 

a  harmadikban  pedagégiai pszichológiát. 1: heti óreezd-

mokat alapul véve és arra, a szinte illuzérikus felté-

telezésre hagyatkozva, hogy egyetlen úra sem marad el, 

mindösszesen 135 urát fordithatunk elÚad:lsokra de sze-

mináriumokra az egclsz képzésük során. 	az éraszám 

's a tantervi anyag megegyezik a tanité- és e tanár-

kápsa főiskolák óraszámával és anyag va1. /1976-ban 14-

pett életbe a pedagógusképzés egységes tanterve/. Azóta 

/1 981-ben/ a tanitéképző főiskolákon egy  féléven át 

heti 2 órában foglalkoznak c. korre ciús neveléssel, de 

az óvónőképzőkben a  helyzet aindeddi., változatlan. 

A jelenlegi tanterv kiadása előtti idősza..ban egy 



féléven kit  tanultak az óvónőjelöltek gyógypedagógiai alap-

ismereteket. k'zt a tárgyat felváltotta azonban a vezet6s-

elmélet, © ezért j elenle; nincs olyan pszichológ iai tár-

v;yunk, amelynek anya ,a nem csupán az "átlagos" az "óvodás 

koru" gyermekekkel való bánásmódra kószitene fel, hanem 

az eltérő fejlődési tei►,pó,ju gyermekekkel is foglalkozna; 

vagy olyan, amely a korábban felvázolt pl•eventiv, illet-

ve Korrekciós feladatok  gyakorlásához j eleritene f elnáazi.. 

tó®t. rakultativ jelleggel mdködik ugyan a felsőfoku kép-

zők egy részében un. "Korrekciós nevelés speciálkollégi-

um", de ez csax azokban az intőzetekben van, amelyekben 

a ©zemél;; i f el tótelek /oktatók felkéazültsó ;e, érdeklődő-

se,  stb. / megvannak. 1.z négy f ó lóv en át heti 2 órás fog-

lalkozást jelent ugyan, de - éppen fakultativ jellegénél 

foota - csak a hallgatók egy r6szónec /kv. lu -12 	adtat 

valaznifóle többletet a felkészilóshes. 

N pedagógiai tárgyak tantervi anyagában sem szerepel  

ilyen 	ismeretanyag. 

Ilyen küxülmények köz itt eyyértelmüen állitható, 

hogy az :ívtinók zömének nincs meg az a pedagógiai, pszicho-

1ó,;iai és módszertani nulturúltsá„a, amelyvers birtokában 

a speciális feladataikat jó hatásfokkal oldhatnák meg. 

Az 	Politikai Bizottsága 1931. óvi februári 

- a felaőoktatá© korszerUaitósóvel kapcsolatos - határo-

zata nyomán megindult az .ivón képzők tanterveine1 koraze-

rsait $si munkálata. A kászül3 tantervben - az egyes disz-

ciplinák anyagának integrálásával, átrendezósóvel és ész-

szeriu i'oncentráciájával - agir azerepelri fognak a lentebb 
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hisnyolt tartal.u.:í 4dvetelménrye .: . az uj tanterv - amelynek 
:yidol,oz::ísát mi  irányitjuk - vz..rhatóan l9b4 saepte_..bervben 

bevezeti are. .s két eves képzési időt tekintve tehát 

eack 1)4.16-ban vőgaznekk olyan óvónők, akik a fentebb vázolt 

c ifferenoiáltabó feladatok eredrs nyeaebb elvégzéséhez a j e-

lenlAc inél jobb felkószitóet kaphatnak. 

körülmények arra kósztetnek bennünket, hogy olyan 

eljárásokat, módszereket kereoa't , amelyek a korábbi, i1-

letve a jelenlegi képzési anyagra ópibve ulknl.mazhat`,k az 

óvodai nevelésben s képesek azt továbbfejleszteni. zteni. i szük-

ség igényli tehát, hogy azokra az elméleti ismeretekre e-

pita ixüs, a ielyekkel sa j elenle„ dolgozó óvón ?: rendelkez-

nek, illetve melyeket a birtokukban lév:j tankOnyvbúl fel-

frioaithetne; vagy b ivithetnek. /A problámakvrrel ugyan 

mind gazdagabb ezakiodalom is foglalkozik, azonban ezek 

nem mindenki ezr+ara  hoszáfórtietők, de tapasztalatbál tud-

juk azt is, ho,ay a teruleten - külJndsen ki© települése-

ken - dolgozó óvónők obj ektiv és ©zubj ektiv okok miatt vi-

ozwpl*g kevés időt forditanak pedagógiai-pszichológiai On-

Apoisekve. A feltigyelet is elsősorban a praktikumot i- 

11/. 

1, prakticizmusi ős a nem kellő elméleti megalapozott-

€A,, perli' szinte azUkstigszerüen magával hozza az olyan 

nosivánatos Jelens3ó ;eket /a szubjektivitás, a  kellő meg-

alapozottság n©l r»li véleményalkotás, az elhmerkodott ál-

talánositás, a oablonoa eljárások alka t ezáoa, stb. / 9  a-

melyek károsan befolyásolják a pcda ó;;iai tevékenységet. 

:ai sem szeretnc4nk az emlitctt hibákba enni. 1zárt 
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nem általdnos3irurc, hanem csak azt hangsulyozzuk, houy k:iz-  

vetett tapasztalataink szerint az emlitett hibáin  elű~ox~ 

daláea nem ritka  jelenség. Jzinte minden óvónő  észreveszi,  

ha egy-egy gyermek c:ltir az átlagtól - kiilűnösen akkor,  

amikor ez az  eltérés nesativ irányu. Ugyanakkor - természe-

tesen nem ilyen na;,y általá.noseágba.n - egy rósziik "megfe-  

lec3kezik" arról, ho,y az ett3ráa multifa;ntorália okságát  

foltárja. helyette kate;;óri:.'ua olykor  dehonesztáló - xi-  

jelentdseicet tesznek, azaz "beskatulyázzák" o gyermeket.  

Igy fordulhat etö, hogy a manipulációsa téren retardált  

gyermeket  - ha az  éppen a retEaid;ieiéja következtében  

lásyoseá vált - a"  lusta" kat er.;ári.áj áua, ho padig retardá-  

cióját esetleg inadekvát mádon /pl. agressz:ivitáseal/ prő-  

bálja kompenzálni a"rossz ,,;yei::=ek°' kategóriájába eo -rol-  

jáú. 	sem ritka, hogy a mentálisan retardált gyermekről  

Ine: fellebbezhetetlenül" állit  j á?:, hogy "gyógypedagógiai  

alany" stb. ti gyakorlatot iemexti en.bezuek tudomása van o-

lyan esetekről, amikor  keresnek ugyan okságot, de a multi-  

faintorális szemlélet órvónyesi.tés® helyett egy tényezőt  

- pl. az brcikletessLget - amelrZ.Jk ki, e<.árt mc;gközelite-  

aük statikusscí, nevelűi magatart6suk egyoldaluvá válik.  

vppen ezért  tartjuk szdxaéY;,eeneL kdvetkeaők hangeu-  

ly ozásaat :  

"A nevelős végteienül komplex folyamat, amelynek igen  

ook tényezój e van... iFibw lenne  tehát egy soktényezős fo-  

lya;aatot csaL. egyetlen tényezőből vizegúlni, az igen sok,  

egyaránt érványes tbrvény kJz;.il coe.k egyet kiragadni, óe  

mindent ezzel magyardzni." i‘.elev:en, 1362/. Lz hatááirayozot- 
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tan árvényes az óvodai nevelóore, az óvóm pc:dagc%iai te-  

vQkerLysG;;óre, mert "...az óvoddban türténik a felnItt em-

ber személyiségvonásainak megalapozása /.n ► odai Levelés  

Pfograaja, 1972/, "...az óvönő az első hivatott peds,;ó„us,  

aki szakértelemmel, de ugyanakkor  anyai módon tud hatni a  

yernekre - kihasználva annak ne ;,yfoku plaszticitását és  

a hats viszo21ỳ  lagos koraiságát /iierntann L., 1963/. Csak  

nagyon alapos munkával lehet megvalbsitani az óvodai neve-  

iéo egyik legfőbb feladatat, a gyermekek iskolaéretté tó-

telőt, eljuttatni a gyer:a:eket az iokolakóozültsóg /1iagy,  

1974/ tokára.  

A szemólyisó„;vonások megalapozásáért felelős övönő-  

nek tisztában kell lenni 3zza  1, hogy 	t evökeryoóg  kül~ zr- 

bözó formáinak feltételei közZitt megy végbe  az óvodáskozu  

41yer.aek ®okoldalu pszichikai f  ej  lúdóaen /Duró, 1969/. "Az  

óvodás gyermekre  jellemző testi ős lelki  fejlődés gyorsii-  

temi,i ®lőrehnladáatzrlak legfőbb jellegzetessége az iskol.aó-  

rettség fontosabb pazicholá„;iai feltételeinek  kialakulása.  

A kisgyermekkor tipikus fejlŰdós3. eredményei - járáo, tár-  

gyi cselekvés, áeoz.ód - ebben a periódusban az Oná116®ág  

ős az aktivitás  sokoldalubn kibontekozásának tQn.yezőivé  

lesznek. Az dnállóa  y„ fokozódása megváltoztatja a gyermek-  

nek a felnőttekhez, a kiirnyezethez való korűbbi viszonyát,  

kíszélesiti a  vaidtidg mélyebb  megismerésének lehetőségeit  

és uj elemekkel gsz da;;itja tevékenységének formáit. .rvo-  

ci;í3korban a tevQKenysc;g fú formája a játék, melynek dóntő  

szerepe van a gyer:lek megismerő-drzelmi- akarati ezfóarájá-  

nais fejlődésében ős személyiségének kezdeti kialakuláaá- 
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ban. A játék mellett a tanulás óa a munka elemeivel Oval 

agyerrvek ;evékenyse:gi küre, atLelyek majd az ic3koláskorba ►n 

tesznek  szert ki.i1.:n1eges 3elent:iaégrc3." /Luzó, im./ 

L. 	Llkonyin /1964/ a d omingló, vagy másképpen  fő 

tevke:nysézi forma sajátosságai körsál a süvet,ezőáev e::ili- 

ti meg: 

"a/ Lz olyan tevéketyséL, aaElyben legteijesebben kife- 

j ez.;dnes a;gyermek adott  fejlődési periódusának ti-

pikus kapcsolatai - s ezeken kere3sztiil a val3ságno;a 

való viazonya. 

b/ A fó tevékenységi forma a kíirnyezZ valóság olyan 

elemeivel hozza kapcsolatba a ,,,;yerúe;ket, a:4e3ly ®k a 

®sábanPor46 szakaszban  pszichikai Pej lódóaér,ek for.-  

ráeait jelentik.  

c/ Adott  perióduson belífl elsősorban a fő tevéveny3égi 

foxv,át61 fUggeneL a sz emé lyiség legfontosabb pszichi-

kai sajátosságainak  változásai. 

d/ A domináló tevékenységben indul meg agyezmek főbb 

pszichikus folyamatainak ki.alakuldaa vagy eitezerva-- 

zaae." 

Lzerveaen illeaZkedik a fentiekhez A.  iyy. Leontyev 

/1979/ által mekfo;gal::.a,zott gondolat, mi szerint "A z embe- 

ri személyiség reális alapja  azoknak a tényleges realizfl- 

lódó társadalmi viszonyoknak  az üss .eeege, amelyek rosgrra- 

ló©ulásáne.k az c;`+;ber teve3ke;aZyeáge is része.  ontoaabban az  

eber sokféle  tevékenységének ü©arJeoségóben megy végbe a 

3z .r vlyiség.►ozmálódáe." 

A manipuláció óa az intellektus kapcsolatrendszerének 
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kimutatása 	ho„„;y kiiiEiYi_-juk a tevékenység pr-oblé—  

makürét. Leontyev /1979/ szerint "i:evékeryaégnek azt a f w  

lya._atot nevezzük, amelyet valauely ezük:r,:,,,le:tet tár,;yj.a--  

sitő motivum kelt cáo irányit. Az egyes ev.bd:.i tevékenységek  

fű ":isszetevőí" az Őket  megvaláoitcí ceelekvúaek. 	e:lek—  

vésr.ek azt a folyamatot nevezzük, amely az anticipált e—  

r edményneű, vagyis egy tudatos célnak van  árcnct elv e;. " A  
cselekvés kivitelez3sónek módjait periig m_ ;iveletekrse;;t nevtr  

zi Leontyev. A teve;kenység—cselekvés—mdveiet kmaplex e-J• --  

oége egyórtelcnü ka,dc:solatban van a motivum-cél—feltétel  

Lierarchikus e„yséűv  el.  

cselexvás ós az intellektus kd :ötti kapoaolai;rn  

■It:lperin /1974/ wondoiatának idézésével kivánunk rámutat-

ni: "A  caele:-vóssel együtt alakulnak ki Q cselekvés objek-

tumaira vonatkozó érzéki k®pmáaok és fogalmak.. Valójában  

tehát a cselevés, a képmások éa a fog3L•a©k kialakul€íaa  

ugyanazon folyamat külúnböző oldalai." Lsnyegében tehát e31—  

jutottuatc a cselekvés interiorizálódása révén az  intell~c-► 

tuálie f ej l5déehez / eontyev 1979, .:lbonyin 1364, wallov  

1971, stb./, illetve ezek kapeuola árendszeréciez.  

~émdnk fentebb vázolt általánosabb üaaze.függó9ei után  

fontosnak véljük azt, hogy rdviden vázoljuk saját  viwsgá~ 

lataink leglényegesebb elméleti  kiindulópontjait, amelyek  

orientálnak bennünket muakunkban..  

A  személyisű,, sohasem statikus, hane`:: mindig dinami•  

kus kr-:tegóri.a. "...az e:.beri szem:ílyisó,; — n.. Egyónt3l  el—  

t 51•:en — semmilyen értelernber nem lótczil: a te:vékenyae3ge  

előtt; mint a tudat, a ezemélyia..... is a tev.;keryeégb.:l sad- 
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letik, formálódik. A$ emberi személyiség ve 1óbar tud omf—  

nyo3 pezicbolágiai értelmezQ;,•ékex e. kulcs: a személyiség  

assületós3ne:c ós fej lódbuéncak, átmlakulá4áns.k tanuLmnncozá—  

ae a meghatározott társadalmi feltételek között fviL'  ó te--  

vJken;ys:gben," /Leontyev, 1979/. Lhhez kapcsolhatjuk Ru-

binstein /1j64/ megz:l+apitását, mi szerint "...az éle*mJd  

kizvetlenüi, vagy  közvetve me.-ua ~ urozó szerF-.et játszik a  

uze:rkezet és a funkció egységben való fejlődésében,  az 4—  

letei: drkk c. sze -rkezctre t;ya:.orolt hatását pedig c funkció  

küvvetiii.."  

fentebb idézett gondolatokhoz szervesen illeezke—  

dik, s ezért oélszerv ismét .:kb3neteint /19G4/ idéanis "A  

személyiség psaaichiku3 tulajdonságai nem eleve neglev" a—  

d otteágok, has=  a t cvóken,ysóg folyamatában elakulnek és  
fejlódnak. Ahogy a szervezet sem  :főbb fEjlód.ik, hogy majd  

azután funkcionálni kezdjen, hanem funkcionálás közben  

l~üik, a,;yaru;;y L,zemélyisóg sem el5bb alakul, hogy  maid  

aztán cselekedni  kezdjen, hanem  cselekvés közben, magában  

a tevékenysége kenetében alakul. A személyiség a cselek-
vésben alakul ki és ugyancsak c cselekvésben nyilvánul is  

meg.  ant e tevékenység alanya eV:felt:tele, e;;yszersAnd  

eredménye is a tevékenységnek."  

A  tevékenység azonban mindiL; valamiféle közegben  

természeti, társadalmi köinyezetbez; — zajlik le ugy,  

hogy a tevékenysá és a környezet bizonyos mértékíf köl—  

c®ör.hatása, mégpedig fejlédést i:: eredményező kölcsönhatá-

sa iu 6rvóryesiile Itülőnrisen i6y van ez a .;,yerLeki tevé—  

kezyeég, pl. e manipulációs ceelekvés esetében. A gyermek- 
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ben fellelhető, e kezdeti spontán reeekcibkra épiflő moseeeásv-  

--mod ivéltséa is coak akkar realizál6dhat  e  bs arra az őt  

körillvevJ ..:;rnyeŰet - az a termúszeti áe táreedalmi vi-  

s3aonyrena®zer amelyben 41 - lehetőséget ad, illetve  ha e  

~;yesmeket tc.,vékel4966ra késztető tatóeok ásd.k.  

z:i3zis.c ~.eri;, hogy napjaink társadalmi mobilizálódása,  

r,3 átzútegezÚd.áo, az urbanizálódás ütariánc:k gyorsulása, a  

tudomáayo:3-technikai forzedelaz:, / atb./ révón intenziven  

wzltozik as 410116d6 As is több  mint feltételezés, body ay  

álatmddbsti váltosáaok kihatnak a gyer.üek'. tevákenyaég  

1e0kdldnbözcibb formira. Laten hatások eredménye lehet:  

..ti  

b/ lehet péget b3.ztaoitÓ,  

e/ ;i:észtetd j ellogM4  

anderyek alapján indokoltnak v_:2t:1:: vizsgálattgr2yá!  

vá tenni azt, hagy a jelenlej. meváltozott - illetve ál-  

laxodan változd - életmód, az a kdrnyeset, a:::elyben a:rai  

óvodás koru gyermekek élnek,r~~ ly:,~n radon  ás mdrltikben hat  

a ,yerzeki tevékenységre én ozen ketxsztíil a s3siaoíl:is4g-  

ftjlv3ósre. Ilyen, ártelemben tehát a tevt~ ker>31sd s; áo a  dyer-

meld. személyiségfejlődés kdlcQi3nhatáecít rwvántuk vizsgál-

ni, mégpedi6 t~;y, hoi;y riegkisc:reltifk üsszertetni a tevé-  

kcr,ység ás a ezosnályisdgge,}1'cidóe kiilc3dnhatás3út ngyerc►e-  

kot kdri.ílvev5 környezeti viszonylatokkal, életnnAdE,l, azaz  

a tevékenys3$g, a szeraélyiotjgf'ej l5d©s, ős  a környezet dia-

lektikus kapcsols3trexxiazesrdt igyekeztünk kimutatni.  

4:Wcintettel azonban arra, hoy a tevékenység önmegá-.  

ban, e szaledlyisis i3zNagában ős netmkáldnben a környezet is  
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i~;en t3Gkt,éx~ e~Ü:r, .it3:3zk:tett katep4ria, n~ vá ll~.lkozt,~:t- 

tunk e.rra, bo~;;y valal:: ~:nr~yi összetevút ele~Ez$:zr,k. i:r:~os~► 

f,oi;y erre nem vá1La11~ozt:attur~;~, ~~ne~, a.~:z~ kell ~;t t sz~rit- 

I.oznun~ , ho~y vi :sgúlóáá.si közünket sziikitsiik. ~~an":>ulyor~-- 

va te~x~ít az emiitc:tt ke.Legóx.iáic i.g ~;r, tiux~,yolul.t, c~ok össze-~ 

tevób ~l álló voltát, viz:xgálatr,irxk,at a küve+:::e9 ~ ók~e ezii.~i-  

tettiik le: 

~: t ev ~+ite2~yu ~zg kategö~~i~~ben a ~xiipuláciGs t evék ~:ty- 

eói;re, anr,c:k fejióüósF~ re-fej:i ~ sztár~ére 4oncentráltu::k. 

A azcmélyisó~ kr~tegóri:~jí~ban pc~di;;  elsÚaorb~:n e.z in- 

tellektuáli:~ szfór:~z~. iráx~yito ~ tu'.~ viza~;álutairrlcat. 

l.sen korlátozó v~ílo ~~;atásunk nem volt önkár~yea. p dol- 

~;oze~ tun~: b ~:vezetój ;ban kifejtett óvoda:~ Yunacióx /iok:ol.~- 

elúkéazl.té;~ , esGlyr~gyenlóség megteremt ~ae, felzárküsttr~tás, 

korri,~~áló-korapenzdló funkció/ terén mutatkozó ellentmo:~á- 

ook, fur,kciózrivrirok kípeztók E vál.aaztásunk egyik ukG.t. A 

r~an3i.k flk pedig az, hogy evid.c ~r.sY e. r~:aniptzlcíci (i3 c9elokvée 

áo r:z iiz ~l:ell ~;ktuális fe;~ l3uÉa l.ölcoöx~Y~vása,, de azt a gya~- 

ko,latbsn ne~. m~~.xaúig, veaűik ~ it;yc~ lembc. 

2.  ~, vi4s. á}~t o¢.,~kit~ a~íaei 
..........:~~ 	...~ 	 ~~~...~. 

Vizsgálataink során teh ít arra i~;,yekeztür, k választ 

keresni., hogy mi a környezet szerepe a nipL.láciás tevé-

kcrys íg /ernek lehet'~ ségei biztositásában, az erre való 

kósztetésben/ és a tevókenyséü róv6n az intellektuális fej-

l62ósben. ,iás megfogsla.azáeeal azt kívántuk vizs3álni, 

rogy milyen a fejlódóa ütegre, illetve haűy milyen össze-

f~ séa mutati_at5 ki c manipulációs tevékeryrjég ós az irn-

tellektuális fejl5déo viszonylatában a killönbözó környeze- 
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ti viszonyok között, tehát kiildnb ;sö életmódban élő gyer-

mekek esetében. eraicLzeteaen mindezt n&& :incóluan, nem 

is elsősorban szocioló :iai aspektusból vúgeztii :, hanem az 

eilonsulyozá:.; szándókától vezettetve. 

Az otthoni kJ_nyezet ée az abból adódó életmád haté-

e it i'igyelembe vóve háromféle  csoportosit ; sb : a választot-

t iAL me e ;y ermekanyaaot: 

1. Olyan gyermeke, akik otthonában nincsenek modern tel e-

kommunikációo eozkvzök /rddió, i'Y/, játéklehet3séglk 

egyolüalu, vagy szegónyee, manipuláción téren korlá-

tozottai:, tanyán élnek, lumpenproletár, antiozociá-

lis beállitottedgu ós magetartésu szülök gyermekei/, 

illetve a ssiilók szoaiália helyzete, mentűlit sa, 

ta veltedge,., vagy egyób okok miatt az otthoni kJrnye- 

setiikben d16 felnóttectól is kevesebb verbz;lis in-

tora'cidt cserezhetnek. Eseiet s gyermekcket az egy- 

•ssxUaó kedvéért - a kULnböz3 okcooportok feltárá-

st után - "ingerszegény környezetben élá" gy•Uj töfo-

gelemba soroltuks is a későbbiekben is ez "ingersze-

ainy" j elsőt használjuk, amikor róluk, azaz  as  1. 

ezái u csoportba tartozókról lees ezé. 

2. Olyanok, akiknek otthona gazdag ins:ormáci6e kür•nye-

z cetet jelent /jó lakásviszonyok, rádió, ..Y megléte, 

stb./, de életmódjuk valamilyen oknál fogva u,y ala-

kult, ho' y manipulációs tevvkenyoógük, illetve  annak  

lehetőségei korlátozottak. /A részletesebb elemzés 

során fény dez' ilt arra, Iio ;  y ezek a gyermekek zdme 

lakótelepen, modern .. többeé ,ében uj - lakásban la- 
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szüleik pedig  általiban na - yon elfoglaltass/.  

3. olyanok, akik otthon is optimális információs Lc zeg-►  

beri álnak /nemoaak a rádió ós a 	hanem .a felnőtt  

családt€ gokkal való ka munka tiv lehetőségeik róvón  

is/, ás manipulációs tevókenysóji lehetőségük is kel-

lően biztosit ott.  

ixxihrá ~om csoport Valamennyi tagja óvodfbs jár. Az óvo-  

dák között 'annak vdrosi, közsó ;i és kistelepülési óvodák  

is, .. mint ahogy  a lakóhelyük vonatkozásában is mutatkozik  

eltár s. A meritési bázis kiválasztás nál ugyanis .`,'igya- 

lem  .el voltunk az eltörő telepűlósi viszor -okra.  

Csabacaüd kiaközo©g, amelyhez  kiteljed!  t :~ tiyavilá; 

kiztük tanyaközpontok is - tartozik.  

ücsüd ás Jékóoozentandrás szinten közsá -jellegi;. te-

leplilések. Iiozzájk nan kapcsolódik számottevő tanyavilág,  

viszont lakótelepeik egyáltalán nincsenek, dominál esetJk-

ben a osaládiházas beépítés.  

unszentmárton ős Szarvas rúr lakótelepekkel is ren-

delkezik, Jzarsashoz nagy kite+j edóaü tanyavilág is kapcso-

lódik.  

Gyula viszonylag a legjobban urbanizálódott  telepi3lés. 

tósebben rnegyeszákhely volt, jelenle, f-_rdővároa, tax.yavi-

1 ;a nem számottevő, lakótelepe viozont tJbb is van, 4-6  

emc lates, küzópblokkos technológiával i>óozűlt ópaletekkel.   

települősek vonatkozásában tehát heterogenitás észlelhe-

tő. L.rre viszont U ye1tünk, hogy az óvodák olyanok legye-

nek, amelyekben  me küzelitőleg azonos hatáafoku nevelő t e-

vókenység !Olyik /ezt (':ként az óvónő személyiségjegyei  
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alapján tételeztük fell,  tehát ebben a vonatkozásban a vi-

szonylagos homogenitás jellemző. 

A gyermekek életkora 5 év és 5 év 3 hónap volt a ki-

választás időpontjában. Ez - különösen ha egybevetjük Nagy 

Józsefnek /1980/ a tudásindex és a magatartási index vál-

tozásaira vonatkozó kisérleteivel - viszonylag homogénnek 

tekinthető. 

Igy  a gyermekek,  illetve gyermekcsoportok között csap 

az otthoni környezet és életmód vonatkozásában mutatható 

ki különbség, mig az óvodai hatásrendszer ós az életkor 

vonatkozásában felsorolt szempontok szerint a hasonlóság 

érvényes. 

Figyelembe vettük továbbá az óvónői információ, az 

anamnézis, szükség esetén az  orvos  adatait is, hogy ilyen 

módon kizárhassuk az organikus károsodás, vagy az értelmi 

fogyatékosság tényét, illetve gyanuját, mint esetlegesen 

irreverzibilis tényezőt. 

Ilyen szempontok figyelembe vételével, illetve alkalma-

zása miatt érthető, hogy egy-egy gyermekcsoport létszáma 

30 főnél nem lehetett több. Létrejött tehát három, 30-30 

főből álló gyermekcsoport, amelyek tagjai aktuális sze-

mélyiségstrukturájuk vonatkozásában egyértelmüen épek, a-

zonos életkoruak, megegyező hatásfoku óvodákba járnak, de 

otthon különböző környezeti viszonyok között és eltérő é-

letmódban élnek. Igy kerestük meg a módját annak, hogy az 

organikus, az életkori és az otthoni hasonlóságok mellett 

éppen az otthoni különbségek révén adhassunk választ a fő 

kérdésünkre, a manipulác iós tevékenység-otthoni környzeti 



hatás— és ez intellektuális Pej 1ád,íe k3lcaUnhatá®aira.  

Ahhoz v.i.3zo441;, i,o;y erre a kérdésre v;:ílaadt kaphas-

sunk, előzőleg két részkéx•déare igyekeztünk feleletet kep—  

n3.. :.zek a kávetnez3ki  

a/ iiogyan érvóny eeúl e dinamika 3s struL-t ura kálceGxr-  

hatása L.izti:saZ;e a gyermek manipulációs te^ráket ~ysége  

áa a raanipulác::6s fej lúdó® vonatkozásában?  

b/ d;i.lyen mértékben ée rr:Üdon hat a.r ►u.ni.puláciás tevé—  

neayaóg, illetve annak fej 15doae a gyez°:aek  intellQk—  

tudlis fojl3d::1.1.;rc;?  

3. A kutatás módazerei  

Cakitiizéaúnknek me;,felelven igyekeztünk kiválasztani  

a vizsgálat módszertani eszkáztz.;rát. Arra tdrekedtün;:, hoey  

érványesülhesaen az objektivitás,  de ezé,rnolnunk kellett  E.  

reáli° lehet3s6gekkel, valamint a aséleek3rtii gyakorlati  

alkalmashatásággal kapceolatoe célunkkal  is.  Kis intézmé-

nyekben nem kielégitű a mUazerekkel való ellátottság.  

pasztalataink azerint a miiszerek beszerzősét az anyagi eov ,-  

k3z3k e;légtelen9óüe kellett a kinálat i.;,;cn ezdköo volta is  

neheziti/. :aéYt altcalcacztunk rszben sajt tezwezésü, hií—  

zila;;oean kivitelezett eszk3z3ket is.  

Fi;;yelembe vettak azon cólkitiizésiinket is, hogy  oi.yan  

módozereet használjunk, illetve dolgozzun.: k.:., amelyeket  

a gyakorlatban dolgozó, speciálic kóp$etts6,,;bel, jártas-

sággal nem rend©1k©z5 óvónők is eredmc:ny e3en alkal. azhat—  

nak. 1L4 mudszereini.ct az alábbiak szerint csoportosithat—  

jukt  
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a/ A szintieltárdshoz aills/sezott ealpirikus módsze- 

Mews eljárdsok. /ask Wads jelimazője a kombiná-

cióra való tjl-ekvős/. 	fi ,yeL68 imedadott szampontok 

1z4jiin ea6nilea ős cscportosani. Jess41,et63 idvermekek-

kel, 6v,Aijkkel, szUlőkkLL,. ide soroljuk 4Z anumnősio fel-

vótelét is. 

A,okwlentumok tanulmányozása /szemólvisdglapok, coo-

portnaplóba tOrt6nt óvónői bejeasősea. 

impirikus eljártlsaink kOz5tt eizlitjak a karnyesettse. 

nulmámt, valsLiint a gyeme4rajzok elems4s6t is. 

b/ A azintfoltdrEishoz alkelmesott objektiv mérZsre 

alk,11Les instrumentais eszkőzJic, muiszersks 

rő, teppin, trauo-6ter g  HAIIIK.oteszt, kdslekedési játők, 

szeres orvosi visz,Alat. 

c/ A fejlesztő kisólletein4hes kilLinbdz5 ját6kos te-

vókenyskset alitottunk QiZe u elkalmaztuak. 

14lnd•sek rószletesebb ismertetósáre az aJott t6Lakö. 

rift kifejtáse során tórUnk ki. 
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U. A MAXiBULÁG165 Car.I,L.-i~T ~,~5 3i;5 AZ IDl"iIi1, ~-..2 JS FEJ i:isi'1`'i'Srr:-  

GILEZ AWATü1  

1. A Manipuláció  

a/ dyexmekek reakcióidejét 	tipusu reakciói:iő-  

cndxv" /1. az.  melléklet/ segitsádóvel ezred másod-

perces pontossággal mértük. iiluczkúnk menet óben figye-  

lembe vettük 'siegediws Gy:irdynek /1972/ az Országos  

~.©3e~i~sswi►g~~. 

 

Intézet tudományos munilatáreának a-

zon tapasztalatit, amely szerint a 3}6  .:v es úye`anQx  

agyelmének sajátosságai köv©tkezt,;ben nem képes tar-  

tósan a fenyiarA&ert adó lá::párar koncentrálni, a ezért  

cAazerü csak hangiraacit  alkalmazni. idy mi is csak  

a haxdiraderre adott reaisei4 idejót mértük. /Háx-om  

pk5bumóxég után li: iártókElt mérés átlagát  vettük  

:.:ind  e&y  ik dy exmeknó  i/.  

b/ A k  ~okiáa aebesséal  ui,;yancaak az OrsvLIgom Köze- gészségügyi 

 Intézetben :cidolgozott mód.ozerrel, - a  

"tappingi;"  készülőkkel aűlé3rti.ik. i7:,,yanezen elven m•;iltö«  

dá mór.ieaa:közUnkct mi magurk konstruáltuk /2. ©s.  

melleklet/. A módszer lónyege az, Logy a kiaérleti  

személy a tapping 5 cm. átc;,órJjü köralaku fómlemexcát  

10 másodpercen át a tie  telhető  maximális sebeszsóg-  

gel i:t;igati egy  fémből készült, 6 V . feawiiátedign á-  

ram+cJrbe kJtvtt, a vége i.iv€telével mürxnya$gal szi-

getelt pálcával. A  pálca ceruza naf,ysá,:;u, s ugy is  

kell  tartani, mint ahogyan a  ceruzát  fodjáis irásnál.  

A lemez óe a pálca főm vódónek - érintkezesekor az  



áraikür xárvdik, a ezáltal a LLsziilék j  eifoGó beren-

dezése ezár::lálja az iitáeexs számát, illetve a medadott  

időegység alatt  e kézmozgás sebE335gét.  

c/ 	kézm x 	t r. 'a,  az  általunt: konotra- 

á1b wtNem.amdterrel" megisztráltuk /3. sz. mellóklet/. A  

~ .1dsmUlák u6y 	boa  t kisarleti személynek egy  

f  émvágil *  ugyancsak 6 V.  fcozüit©ó;;ü áramkárbe kötátt ce-

ruzát /a t,~..ppin,, pálcikágt/ kell vezetni egy II1f'gr2L3ti-  

rozwtt iránya ós müye;tü, AX'okbsn. Az árok alja kamáxy óa  

sima, azine ;jól elüt a lti3rnyzc:teStúl 0  ; ceruza f énhe,;ye  

hozzányomható az árok alj áhna, tehát éppen olyan .f'elada* ►  

to  jelent, mintha a gyermeknek egy sima xpir elázej-  

zolt vonalát kellene kávetnie. /Am1.nt a mellákletbál ki-  

tiln3.k, az árkok vonalvezetése olyan, hey eaz megfelel a  

jelenleg használt fo2.yóirde iaotilelameiaxe.k; az asztalka  

l.apjánaL délósaz3ge tnegegyezik az által.,;raos imrX4lában  

még napjainkban is iasznált tanulói pad iróleapja cldlós-  

ssögável. t, készíiléket eredetileg az i1~6-graYiku3 mozgás  

koordinációjának mérésére tcrveztiik, o ennek mérésére az  

ávoda nagyasoportjában, mind  az általános iskola I. osz- 

tályában j61 h;asznczlhat6/. i:a ceruza hozzáér az árok  

szigeteletlen fém oldalához - teh<:t a Gyermek hibázik -  

azt egy lámpa kíGyulladdau, valamint i:4,y caestelel.ően e3-  

r5s, de nem kellemetlen, ne::. ij ;.~szt -v° /elektracn03 ,yilrrs.ncr  

által keltett/ hang jelzi. 	lámpa L.in3addi.d ég, illet- 

ve a htasti( mindaddig szól, ameddig a ceruza az árok olda-

lát érinti tehát a hiba akusztikai inger se:gits: vel  

is felisaerhetü, és éppen ez az inger készteti a gyer.ne- 
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kist a iieiyQsbítdare. Termóazetesen ta kósüülók s:aám14-  

16-jelY'e66 bercndezóae /amc3,yct ;;u3dasá ;̀oaság,i szem-

pontokból a tappin;;hez tervezt:xk alagaüQacrként/ ösz-  

szeszámlálja az elk;iveteüt hib íkat.  

zeket a vizngúlati eljdwdookat azórt vála.sztottuk.,  

mert fel.tótelezLaUnk szerint a gyermek egyób 3.rányu mani-

pulációs tevókenysk,o /játók., illetve annak kül;.5nb;izá faj-

trait barkdosoláa, rajzclgat.xs, stb./ mint funkció, Fej-  

lea.}z.tólye,~, visszahat a 
y
azerkezatre. r:a tehtátf ,

a} t
~,yerm,[e,.nek  

volt lehetosóge Q.í: r~ , hoz,y ©ol'~ólc .^~anipul.ác3.ás tev~ke2'Iy-  

sógot vógea4en, akkor annak batáua me:,;mutatk.ozik a reakció-  

icE> ;;yorsasú."ában, a kózmoztAs koordinációjában és ez ixd-  

ny-itott kózmozzáa biztonaá;:tban.r  A manipulációs csele:*vós  

ezen minősó;li paxBmóterei az általunk alkalmazott  eljárá~- 

aot, segivségóvel kimututlxatúk, ó© viszonyla,,os eg.zaKtságzal  

mórhetűk.  

Felvetődött az a kordos, ho,;y alkLL;e ,zuk-+e a. €;yer-  

mekek grafikus ábr•ázolását az ösazehasonlitL7slioz. :.:rre az  

E3125 1:'elu►áróeck alkalmával nom kEriílt oar. Nagy József  

/1962/ ©zerint az irá-grafikus mozgás óletkorepeciYikus,  

do 5 óv 3 hónap tóján móg nevi j ollemzó. 	.ihn..mór /1969/  

a gyermek grafikus Abr3zolá9át ncar:osa,k a manipulációval,  

hanem olyan inteíloktuális elemekkel is e,ybeka.peealj.a,  

mint p1. a sikreciukció. Tapasztalati tóny, hozy z óvodás  

gyermek ábráz*ai.áadt ma=;ybon meghatározza az él8é-r,yvil.á-  

;;a, de leLal.ább ilyen  mórtőkben :: ont os lehet az ávónőnek  

tevókeryscígi freraóraoz valá vi:aaonyulána. /Jzeret -e, tud-  

e j61 rajzolni, s d-e lehstőoóget arra, hoy a gyermekek a  



rzervc:zt;z t itk,lElkozásokoa kl,Vtil i.> zajzul t;asrak, vna me-

rcy, tél x•ajzolással A3atatianu1 eayü.tt;járú "rendeticzrr  
oóatől" stb.,. ...indezek ellenére nem mozdtuziL lc a 4;yermF-  
kek :tajsatínak pszic32o3.ó;;í3i taiiuim ~nyr,wásírtíl, de azt csak  
a foj ldszw;i Soálalkoz::so:c tzatLk.o:ycc g_Inak vi3ea61atánál ü:.-  

kc:7mawtwk /bessiutatásáx4 dolaozaturús. k.óü3bbi rőszében visz-  

©zatári,irk/.  

tizir3t fentebb erui:iteiitiik s 	Vismele,ti :.1:ds:aer aZap-  

t3tletót ut:gec't,ist;;1 /1972/ Yetti,iió4 t3 sasa óletkorri nonw~~=_?l:at  

i4;;jeiv2Et6t ezzel :c7et;iatcárü7ni. A mi moité:lLli2'.►iS ered:,1őnyei  

d1t:31ábaf, alacúon;isbbak, ami, f eltehestsou aalszereinls  k4i-  
z.; 4ti brzőker~y3ól;besli kiilónbsóa,ekre vezethető vissza.  

az rem tunik felelőtlenségnek, ha azt állitjuk, hoaz,,  oz el-  

tórősee.et neta tartjuk aerddntónek. 	uaa.nia 	életkori  

noxujáke,t Icere®tUnk, hanem csak az astono:3 életkoru ;,;yerme-  

kel: telj 6altményánei: 3rszehaaonli.tártához i":asznAltux Pel.  

L víz+saá►lati eljárások erre a cars megfelelJeknek tiizoryul-  

tak.  

í6eak órdekess@gkánt emlil ►  juLk me , , ho,;y v kio:> r1e Leo-  

x°ozat bsinditát3a elat aa66dtux:k, vajon a g,yer.: ei:ek nem  

i odrsak--e ideae:lkcd=,i a müe$erekt vi. ,z az u;,aodalmunk igen  

memax eloszlott, :::ert a ayerme:.iek Aa,;lepőcn r3vid i35 alatt  

mesgiml►rátkoztak a kószülékekkel - áa s cóz°óaeset vc:,gz3kwel  
is ,. d jóval kisebb feszlilta=3gge1, izgalom -al végeztólc o  

foladatailsat, kint pl. a speci.dlkolldgitum hall;ats;i, vaa  

azok a csoportvezető óvónők, akiknél a méréseket véúeztdk  

ós közben jk iv kipr3báltálc, hue,y mit  tudnak/.  

4 ma,nipuldciós fej  let teó„i szintre v;,rsatsozá adatok  
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rendezti3énól a k5vetkozS E:zemi3ox'itoSCit vettUk 	U.  

letve kUvetr.ező meggon::o162o... alapján vógeztwk az órró-  

1;e1dst:  

_. Jiiváxvaló, body a ti:aDipuláci6o f`,j ietts6g szirt,; e ann`1  

raa;asabb  

a/ min';1 nagyobb akézmoz:;áo sobeso66e, tehát rainól tUnb  

a regadott idő /IC nee./ alatti  leüté®eL-. száma;  

bi ` 	A •  ti ~ 1. hibázik •i 	y ~ 	 ~ .. 	..,! 	y. 1. kó w. m~. x~:l kev..~.~,bac~~ n3ba~~.k a  ~,~er:e~. ~,.... :~... ~iuy3tou„ .~  

mozt;da próbái során;  v~~gül 

c/ mind/ rUvidebb a reakcióidő.  

Lzórt a kilI3xr-kiiUzs ayert adatokat egy meghatározott  

ozá.aitusi u.dddal egyesitettiig. A tapping zegitség::ve1 szám.  

iált Iei;tósek szdm4húl levontuk az ixdnyitott kózmozaáu  

pr3bája porán e1I.Uvet©Zt hibák;::t. Az idy lcapott kii! ►vnbscS--  

act a:eaQzoi°oztuk százzal, majd elosztottuk az  eredményt a  

re.ai:ciáic: ő átlaaó rtókEív e1. /n w üt ó sgyors3asuc.; pozitiv  tele.  

jESitmt:1.:y, a hibákat pedig nezativnak értékeltük, ezért  

vontuk le/. A milveletok elvégzése után kapott ozámot az in-  

tcllige nciahányadoo /IQ./ analógiájára elneveztük manipu-  

lácivo htn;;a.dosnak  

naaytibEs azámó.•tdkU a manipuláci6o hányados, an-  

nál jobb a elyermek t e1 j eaitmdny e. fl:anasulyozzuk, Y:oay a  

leiftóscL ós c hibát-  külUnbecUnelc százzal ea16 szorzását  

kiooó dnkór ayesen v:íacztü.k. Az ok az volt, ho.,,y iöy nem  

gativ a^ámGkat kapunk. bsy  vélj.,Ve;, nosy hibát nem k::vet-  

tdnk el, Mert  az eljárásunk mindegyik esetben e aonoc: volt,  

$, a cél lónyeaób©n csak. az Us3szehagonlitá€3 volt, swim p e..  

diG 3tar.dardizál.3s/.  
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Seámitiai 	teh©t e k:iv et.ez5s  

/044b. /z lt?U  

A reviditéetks  

AIQ = manipulációs hF'~nziüdor3  

~ = L:tósazrím 10 eQo. iJű clatt   

az irányitot 46zao$gil® próbája  eoran eikdvetett hi-  

bák seams  

itI m a hangingerxe adott reakoiőid3 /10 mér6a átlaga/  
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1. sz. t::blf.  
~zat  

A manipuláciGo Pej 1ettQd e,i mint múzáai adatai  
1. 3Z. CoD.'.7r t  

:~orrs 
• _>1e óZ' :1. Th. liI.  M .  

1.-  Ár  Margit 5;3  40 16 436 5,50  
2. G. sándor 5;3  37 15 468 4,70  
3s G, Láezlő 5:0 39 17 456 4,82  
4. Ce.- Sára 5;1 	j 39 18  462 4.54  
5. D.  iAuzsa.nra 5;1 	i 40 17  444  5,18  
6. D. Orsolya 5;2 36 19 498 3,41  
7. F . Irma 5;2 39 19 45o 	4,44  
8s G. ltübert 5;2  40 16 436 	7,47  
9. G.  Antal 5;3  40 16 442 	5,42  

10. J . Katalin 5;3 41 17 440 	5,45  
11. J.  Brigitta 5; 3  39 19 475 	4,21  
12. K. Mihály 5;2 41 19 468 	4,70  
13. 
14 , 

K. llardit 
L. Gyula 

5;2  
5;0  

40 
37 

13 	, 
15 

476 	4, 62 
480 	

14,62 

 I4,58  
15. L.  kyOrg.y 1 	5i1  39 17 47b 	(4.6o   
16. M. i'imea 5i1 36 15 498 	4,21  

17• N. Olga 5;3 39 16 470 	4,89  
18. N. ,tiárton 512  40 14 456 	5,70  
19. 0. C®illa  5i2 40 16 462 	5,19  
20. 2. lfar,;it 5;1  38 18 454 	4,40  
21. P. Imre  5;1 37 17 496 	4, 03  
22. P. Julianna 5;1 36 16 510 	3,92  
23. ~  it, Márta 5;2  36 17 508 	3,74  
24. A.  Lenke  5;3  37 19 490 	3,67  
25.  s. Laj os  5;0  39 20 496 	3,83  
26. S. Mihály 5;0 40 17 486 	5,75  
27. Ss. Norbert 5;2 41  19 472 	4,66 
28. 

1 
'r.  Csaba  5i1 38 18  494 	' 4,ü4 

29« . V. Mária 5;3  36 17 510 	3,72 
30. Z. i.suaoarna 5;2 35 17 500 	3,60  

Az alkalmazott xj1►idit6©ek:  

u e 	,5uasaia.;: 10 eec. id6 alatt  

lh.ts Az iráryitott kézmoz.Gáe pr:;bja során olküvetett hi—
száma  

I.cs :=: hanginf;erre adott reai.cici ideje  
i;~ .e ilanipulácicío h.ányadoe  
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2. ez. tibl4zAt  
A  manipulációs fejlettségi ozin mox.:eí adatai  

'4. OZ. csoport  

Sor3z. 	;,...:1, 
~  

..1., 1 	' ` 	{/ .~ r -~ ~ 	~ 	. . ~ 
i ~ . 

S ~ 
-~  

.~ Mti f + 
•~  
A  S-+  7  
Yr  

~  ~  ~ 1. 
2. 

B.  ,.elta 
B. Balázs  

5s2 
5;2 ~ 

42 
41 12 
 , 

 43'~ 
 420 

7,53 
6,90  

3. G. :uorbtila 5;1 41 12  446  6,50  
4. Ga. 861a 5a3 42 14 432 6,48  
5. Os . Ida 5;0  40 11 47c,  6,17  
6.  Os.  R6ó  ert 

1 
5;2  41 9 460 6,95  ,  

7. i. 43olt 510 41 12 486 5,96  
8. 
9.  

,t► , 	. : ;tik. 
G.  Mirjax: ~ 

50u 
5;2 

4u 
39 

14 
14 

478 
460 

5,43 
5,43  

10. QV*  Imre  5;0  37 19 464 5,17  
11. Ciy. Katalin 5;3 39 12 432 6,25  
12. H.  ul:riatta 5;1 38 14 454 5.28  
13. R. 02,;a 5;2 37 1 " 466 4,93  
14.  I. Ietv«n 512 38 12  470 5,53  
15. I. qyula 5;3  37 12 420  5,95  
16. R. ~;aru;Lt  5;1  38 13 476 5,x2.5 ~ 	17. ;s. 3io::Aá.a 5;2  37 15  478 4,60  I 13. L. Erseóbet 5;3  41 16 426 5,84  
19.  bit, Ilona 5;3  41 13 430  6,51  
20.  
wl. 

L. J  dnos 
rö. Bence 

);3 
5;2 

43 
43 

17 
15 

41, 
426 

6,34  
6,57  

22.  G.  IZorna 5;0 39 12 478 5,64  
23. Ú. j'amara 5;1 38 13 480  5,20  

1  24. 25. 
Pe Al 
it. János 

5;2  
5;2 

:K,-  
3) 

1 J 
11 

472 
470  

5,93  
5,95  

26. S. János 5;0 38  12 472 5,50  

27. ~s. Agnes  5 ; ü 37 14 4)u 4,69  
2~ . Y.  Ida 5;3  3U 13 476 5►25  
29. Z.  Zanae 5;2 39 13 482 : 4,39  
30, 4, Lxvin 5;2 42 9 418  7,89  
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3. its• t ábla4t:t  
A manipuláeiöo Fej  let1M(gl szint cn6r3oi adatai  

3. az.  csoport  

..oroz. NA,   ..~loti,or Th.  El.  

1. A. László 5;3  44 7 421 3,79  
2. A. Taaáo 5;3  43 	i  5 453 ,J,39  
3.  14 Tibor 5;0  42  6 432 0,33  
4. B .  Times  5;2 45 8 420 0,80  

5. Cr. Tünde 5;3 44 10 444 7,66  
6. Cs• Zoltán 5;1  41  8 442 7.47  

7. D. bóra 5;2  44  6 435  8,73  
8. D. Lajos 51u 42  9 458  7,20  
9. 4 Kinga 5;3  46  12  466 7,29  

A.  Wale  5;0 38  lú 436 6,42  I 10. 
11. F. 4.ezter 5;2 44 10 463 7,34  

i 	12.  2. János 5;2  46  7 440 8,40  

1 	13. Ei. Imre  5;0   40 3 465 6,88  

1 	144► J. Balázs 5; 1 41  9 444 7,20  

1 	15. K. Adél 5;1  43 11 420 7,61  

16. K. János 5;3  46 16 396 7,58  
17 ,  K. Irán 5;2  45 14 400 7,75  
18. N. Ilona 5;0 45 9 398 9,04  
19. I.  Sándor 513 48 8 390 10,25  

20. 0. Geuzsanna 5;1 1 	47 9 4ú0 9,00  

21.  0. Lrnő 513 48 9 400 9,75  
22. i}. Ater  510 44  1U 440 7,52  

23. S. ü:ar-Larna 5;2 } 	43  7 432 7,96  

24. Sz. László 5;2  43  6 436 8,40  
. 25. Sz. K:áro1 y 5 0 1  44 3  420 8,33  

26. T. A nd rás 512 45 7 410  9,26  

27. T. Anna  5i1 46 i 	7 414  9,42  

28. Y . Zita 5 ;0 1 	41 9 442 7,23  
29. V. eiroe1;a 5;3  ! 	45 11 406 7,69  
30 . Gs. Kálmán „ 2  46 12 398 8,54  
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4.  sz. t ~11Z,°:.et  

hz 1.-3. oz. t.Iblázatoí-: adatainaL. üaszeaezóse  

1. 88♦ fia©p•  2. $1. Coop.  8z. COOP.  

, ;  tt3oe~i;  
~ se4, u latt/ .. ......~..~.._..~..... 
legkiflebb  36  37  38  

1oanagyobb  41  43  48  

:.itlt  38,5  3),46  43.6  

ú .irt .' it o t  .  _o . w 7t.'l
L

o
,  Iaf,

~

.

,
~

~,

~1
a►~

~
%...~.,~  ~. :  

na.  ~~~  

14 > 9 9  le_;ki:aebb  = 

legnagyobb  

dt 1ag  

20 

17,1 

:>, 

> 

17 

12,66 ~ 

 16  

8,96  

Reakttiúidú  

436  >~ 41'  > 390  legkioebb  

l ag406ayobb  510  490  > 465  

~t 1ag 473  456  428  

1 eglc;l3 eb b  3, 60  < 4,60  6,42   

legnagyobb  5,70  < 7,89  10,25  

át 1ta~; 4,56  5,89  3,14  



A cnír6si adatok 3asazehasonlit '.sa során nyilvánvaló-  

vú válik az egyea csoportok közötti kUlUnbeóü. /A ktilünb.  

©óget kii:,utattui: 3zám6rték formájában, valamint relációs  

jellel is órzól:eltetttlk/.  

A lU sec. Uatti 1oiit::ae4  során a csoportos átlagát  

alapul  vóve azt láthatjuk, hA~,y  az  1.  ős a 2. sz. csoport  

között vi©zonylag kisebb a külinbs3jg /0,96/. Lányegesen  

nagyobb az átlag kül~nbaőge a 2.  ős a 3. oz. caoport es3c.~- 

tdben /4,50/.  

A esáródáei határok alsó {s iElse3 értőkeinek e:;ybe-  

vet6s3e során az tUnik szembe,  hogy egyenletesen növekszik  

a leaalect?onyabb loütóai határ gyakorisá3a. Növekszik  a 

leamagaaabb számu leütó©ek azáma is, de nem  olyan egyen-  

lotes3en, mint a tek;alacsonyabb latitós3ekő. A legmagasabb  

leüi:ós3e:: számát tekintve az 1. is a 2.  sz. csoport kiizött  

kiaeob a kl.il,nbeóg /2/, :aint a 2. óa 3. a... csoport  k3- 

zütt  

Az irínyit  ot  t kvamozAás mórőse Gorán  elkövetett hi-

bák swims mind a aaórcídás, mind pedig  az átlk; vonatkozá-  

sában csökkenő tendaneiút mutat az 1. oz.  csoporttól a 3.  

oz. csoport  fald haladva.  a csökkenős értókc::elkedóat  

jelent, hiszen ez esetben negativumokról van szí.  I..:inúl 

magaoabb a hibák száma,  annálalaos3onyab:J a rnoz :,t,3ír.00rdi-  

n%ció a::int  j e/.   

reakcióidő ~..T,/ órtókút /1v nórós átlaga/ eleLez-  

ve - az irán,yitott kó3mozgds próbái  során  elkövetett  hi-  

3zúmarányához hasonlóan - u,;ys:nooai: 	tenden- 

ciát tc1asztaltur.k. La a oedkkenó tendencia  mind  a azárcí- 
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d'ísi 8261E36 értékek /legrövidebb - leghosszabb reakció-

id/ , mind  pedig;  az á v la esetében érvényes. hat is pozi-

tivum?:ént kell felfognunk, hiszen a reakcióidő csökkenőse 

e telj eaitmóny n'Arekedősének ezyik pszichológiai mutatója. 

A monisuláciús  h nyados  /AQ. / éttekintése illetve ösz-

r zc nsonlitáisa során igen órde .©a és j 5náh ny v orm.tkozds-

ban általánositható köpet kapunk. /1:,aga az :.; . is tartal-

maz bizonyos általúnoo....tást, hiszen 3 r' ozadat szintézise-

kánt jött létre/. Itt - az ütésszámhoz hasonlóan - a nd-

vekedés jelzi a 'ozitivumokat. 

.yüv ekedél pedig mind a szóródási határértékek, mind 

pudig az átlagi tekintetóben e yértelmüen ószlelhető. 

nöse:z figyelemre :céltónak tartjuk az egyes csoportok egy-

iácközti aránydnuk ösozenasonlitást. 

A  szóródás le3kiaebb őrt 5 :.einól az 1. ős a 2. ez. 

csoport közötti kulünbs6„ 1,00. mezzel szemben a 2. ős a 3. 

oz. csoport között ugyanezen kkl.;nbsóg már 1,82, azaz Q,82-

v el nagyobb, mint az 1. ás a 2. sz. csoport közötti 

lcinbség. 

As (Q. esetében legnagyobb az 1. ' a 2. as. csoport 

között e kül.dnbsóg /2,19/. Viszont a 2. és 3. sz. csoport 

között 2,36 a kálJnbség. itt ugyan "csak" 0,17 a  többlet,  

de ezt kortíntse.a tartjuk elhanyagolhatónak. 

Az . y. átla;;únak 3nszehaeonlit©aáb61 kilmn is  érdekes 

L:c zállapitásokst fok al:ü: zhatu ,k meg. Az  1. és a 2. az. cso-

port Átlaga közötti külvnbeód 1,33. A 2. s a 3. sz. cso-

port 	. átlaga közötti kalönb©üL; viszont m ir i ;ere j clen- 

t3o: 2,25. 1 z az 1.-3. sz. csoport relációjában 0,92 emel- 



kedóst jelent. /Csak az  érdekessé, illetve m több alaau  
óo©zehaa,:nlit ás vögett emlitj:,ik :::ad,, hey az 1. és a 3. oz.  

o©oporC its44. átlaga között  3,50 a kill :,nbnó g/.  

Ezek az adatol. vnna;;uké :ct b©oaélnek. .;i:;.lyen i,:Jvetkvz-  

tetúseket vonhatui: le belőlük?  

1. As 1• ez. r6n2kérdóeünúre /hogyan 3rvényesül a di-

namika ós strukture kölcstizLhattiaa, türvónye a gyermek mani-  

pulcícióei tevókenys60 óo amcnipuláoiós fejlődés vonatko-

zásban/ választ kaptunk. A z otthoni te'vt.ary-  

s6,:;, - mint fuhkció - visszahat a szerkezetre 	azt folya-  

at o3n.n fejleszti.  

ivel :u.i ezt a problémakört a káxx~yozeti hatásokkal  

UsoF:Efüggásben kivántuk vizsgálni, a konkluyiók levoná9a-  

ko:: ,sem hagyhatjuk figyelmen kivül Aubinatein /1964/ kö-  

vei;._ez5 negállapitásáts "...az  életmód közvetlenül vagy  

1:5Zv e  tv  e aE,,:aat ározö azerepet játszik a szerkezet 63 funk-

ció egységben való  fejlődésében, as életmódnak aszerkezet-

re gyakorolt 	pedig a funkció közvetiti." 	a mi  

oae.tnkben egyórtelmUen bizonyossá g  kimutathatóvá vált.  Az  

egyes csoportokba tartozó  gyermekek manipulációs fejlett-  

a::intbeli kül..nboóge - amely konkrét bizonyitóka a  

d.irnaai.ka ö;, strui:tura kölco:jnhatásúnak - neu vóletl`n41  

je3tt létre. A csoportok között  ugyanis  nemcsak  a fejlett-  

©égi szinten,  hanem - ős ezt alapvetőn©k, megYatározónai.  

tartjuk - az  életformában, a kürnyezeti viozoryrendsaerUk  

vonatkozásában van nagy kalbnbaág. Ezt azért tartjuk  meg-  

határos6nak, mert -  éppen a fentiek szerint - ahhoz, hogy  

a Sejlődést eredményoWZ kd1e33niatás é_vór:ya3úlhessen,  Pel- 
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totlem:l ssüicsé _; van Mxra, ho_„ ~ a kdrm,yezet lehet=Soiget  

adjon, vagy Vészt essen ry tevékenység végaéofy:ve. Lz pedig  

caak a 3. azámu csoportban árvéryes:zl optimt..lá,sRn.  

Az  1. éo a 2. oza:au csoportba tartou3 ,;yer.nei:ek ese-

tében csak a konkrét, egyedi me3nyilváiiulási formAk ! a  le-  
hot5aég meg nem adása* a gátléo, a tiltás, vagy a kéozte-  

tés hiln,ya stb./ eltérő, de a lényeg ezonovs e;yikükné1  

sines optimilis ^,anipuláciés tevékenységi 1aetsa63.  

Az egyes esetek természetesen k::2Jnb3znf.., egymástél  

a erulyoeságuk mértékében  is. adott esetben el  " ;téis a "szo-

ciokulturális depriváoiá" nzint jét 3.3. "1 flzocidlie  
ü.epi-iv6ci6 abban  is megnyilvánul, hogy a család megfoszt-

ja ;yeir..ekét a megfelelő tárgyi feltételek felhe.emaálásá-  
t6l. A tárgyi feltételek hiánya  miatt beaűiikEil a g,yemeic  
tárgyi cselekvéaeinQk köre, és ez  ;;;átolja a fejlődését."  
/135d :ir *  1983./  

A meghatározott ozempontok szerint 'Av•á3.asNtott és  

::°elative homogón csoportokba sorsit E,yerniekei:.n6I :lkaL::a-  

zott méréses eljárások segitat;;ével egy6rtnln::ien bizonyi-  

tottnak tekintYetj ,,L a k3vet,rezoitets  

a/ A arsn3pul5cióo fejlettségi szint mértékét döntően  

Aiegbatározz^ a^, hogy a gyermekek otthon milyem mar-  
nipuláciáa tevékenységet vgezhetr.eír.  

h/ Az otthoni életm:'d, i€drülrr.4nyrendsWer műyLan  
bdsik abban a vonatkozásban *  hog;,,  biZtcait-e lehe-

tőséget a gyerme3. .:.anipul:ció+n vagy sem, illetve,  

hogy kap-e erre késztetést byer.:els vagy seri.  

c/ A legmagasabb a r:anipulácié o fejlettségi saint j;ik  
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azoknak agyermekecilic3k, akiknek az otthona /otthoni  

A.etmAjp/ sok lehetőséget 60 F.óe3ztet:::Ut biztosit a ma-

nipulációs tevékenység végzésére. A le:hetőaég ós a  

ksSztetiQ csőkkenásérel arrínyoaan caUkken e fejlettsé-  

gi szint.  

d/ 1Yz óvoda - bár az ott folyó pedagógiai munka hat :afoi:ka  

Al,tal.ábctxn jónak ítélhető meg • az általános iratr:srend-  

szere segitaáar3ve1 nem tudja kompenzúlni e.: otthoni  

szociokulturális depri.vz4oió ,';':ittPtkeztében létrej `itt le-

mezadást. Lzt azzal is igazolhatjuk. Logy e vizagé:lt  

gyerzekek mindQayike lee,lább egy  évet rkír évodában  

töltItt. itt már volt lehetőeógiik e manipul4ciéza,  

W®stetéet is kaptak  ni t  de a riátrónyuxt tovdbbra is  

mmgparadt./4eg kell jeg3teznc:nk, boi2 a kisórletbe be-

vont 3yermeke.k számára 	a.'sg nem szerveztek speci-  

á].is, fej lso ;t5 foglalkoz400kat. Lzt csak később vettük  

rel prugxwrlui:kba,!  

2. taAntellekttw  

Az intellektuális fej lettsó6i szinc 444611apltá8áxa  

e íiAWTK tesztet használtak. 	korábban iriltettuk, az  

áltiaiuttis vizsgált ~ .t;jlLrlLtekek aetkoáa e vizsgálat me6aez•  

déo6nek időpontjában j 6v és 5 6v 3 hcíp :p k:izött volt. Is-

:aerates viszont a::, hola a HAV11 teszt 6-16 éves korra  

ot3nadardizált. A azzimitáQi t€íblázatok iu a hatodik ólct-  

cívve3 kezdődnek. Választásunkat ebben az esetben is azzal  

indokoljuk, hogy nem  az életkori normákat aereotúk, hanem  

kiaérleti személyeink  	óltelmi  fej• 

letteógi szintje, illetve anna jeezehaaonlitáea 64dek©1t  
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benn-nket. Annak árJel:c:ben, hogy ilyen vonatkozásban rod ■  

lia tiss zehPSor.1i  t "s3. alc.pot kapjunk, nem i3 mantIn,t: el  

az intelligenciapontok k.ie$ámitásáíg, nuneW csak az un.  

"nyerspontokat" vett:z': alapul, s azok szintjét haeonli-  

tottuk 3gsze. /:' kik c 1:11,31:-o ~ , illetv o annak iaagyar vál- 

tozatát :Llmtr3.t:, esetleg kiawiernekeken ki is próbálták,  

azok tudj á.k., 	szinte  valamennyi rószprábc: kezdő  fel- 

adatait meg tizija oldani egy á,tla;osan fejlett btéves  

;;yerrnek. Ezt ae;er:oitetták a Kun-6zegecl.i 1372/ "e$ in-  

telligencia méró;ae" c. tanul:aázaykUt et ezerza is. J. Me: ,-  

gond .oláaok alapján alkaImaztu: :. u tesztet, óa éppen ezek  

WaW$Qttek fxrra, ho;;y  mellőzzük az órtPk, 	int E?- 

1igetciapdntok k3szá1it3®:t/. 

 

Ezeket a tn6z4seket is - ^ :.zanipuláciá3 Fej  lettesg,i  

szint vi2agAlet4hoz haaonlóan 	v :ge:.titk, hogy  no za-  

va.rjuk a7, óvodai ólat me8szokott ritmusát. A  gyermekek-  

kel való találkrrz,:sok alkel..wíVr: i- ós a kiaórlet egssz  

idúszak4bnn - i t;yekozt:.Znk .m:Lnó1 t3bb inormációt ozerez-  

rzn ~;yex+~'el.ek álte.ldnos magatartásáról. csoportvezetó  

óvónőket arra kcíxtük, k:or;y fokozottan, s megadott sdesn»  

pontok szerirat folye.c:s.tosan z3.gyclj6k a Üye:mekL:kat, le-  

het~lag mindem lónyeges - vagy órdekea - ae,,nyilti••ánulá-  

szatuat irásbe.n is rcigz;taák. iz l.ehetővá tette vizsaálati  

adataink összevettlsót az ávónők magFigyeléoi tt:pa®2tale--  

Laivel.  
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5. sz. t6blésat  

« z  intellektu.dlis te,jletta6gi saint  raCr6si adatai  
1. es. csoport  
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1. Á.1i. 5;3  4 4 2 4 2 16 10 3 4 3  

$. C.S. 5;3  4 3 3 3 3 16 11 2; 2  

3• C.Ir. 5;0 3 4 2 2 3 14 13 2 3 3  
4• 011. 8. 5 ;1 4 4 2 	1 2  13  10 1 2 1  

~►. D.Z.s 5;1 4 3 3 	0 2 12 lti 2 2 3  
~ 	1`a D.O. 5;2  5 4 3 	3 2  17 13 3 4 3  

3• p•1. 5;2  4 4 3 	1 3 25 13 2 3 4  
8, a.R. 5;2  5 4 3 	2 3 17 14 3 4 4  
9. 4y•A. 5; 3 4 3 2 	1 4 14 14 3 3 2  

144 J.K. 5:3 4 I. 2 	2 4 13 12 2 1 1  
11. J,.B. 5;3  3 3 3 	2 3 14 11 i 2 1  
1$4 á42. 5;2  4 3 3 	0 2 12 10 2 2 a  
13. K.M. 5;  2 3 4 2 	0 3 	12 9 1 0  

14. L. 07. 5;  d 3 3 1 	ü 1 	8 9 2 0 0  
15. L.  Gy. 5;1 4 4 2 	1 2 	13 9 1 2 1  
16. t4.g'. 5;1 4 3 2 	2 112 8 1 1 1  
17. B . a.  5;3  3 5 3 	2 3 	15 12 3 3 2  
18. A.::i. 5;2  4 5 1 	3 3 	16 12 2 4 1  
19. 046. 5;2 5 4 3 	4 3 	19 14 2 4 3  
20. 

-Fa~ 5 ;1 3 3 0 	2 1: 	9 8 1 2 0 
21. 4I46 5;1 4 4 1 	1 2 	12 9 1 1 0  

22* P,Ja 5;1  4 4 3 0 	2 1 	9  7 1 0  

230 A4:á. 5;2  3 4 1 	0 1 	9 6 2 0 0  
24 .  R. L. 5;3  5 5 3 	2 2 	17 12 2 3 3  

250 30L0  5;0 4 3 J i  1 	9 7 1 0 1  
26.  SA. 5;  0' 3 3 1 0 0 	7 1 ü 1  
27. Ss,.id.  5;2' 4 4 2i ; 2 	13 11 2 2  2 
20. 1008. 5; 1 3 3 2 	2 3 13 12 2 2 1 , 
29. 1146 5;3  3 4 3 1 3 14 13 3 2 1  
300 Z•Zs.  5;2  5 4 2 	1 2 	14 i  14 1 3 2  



- 3£3 -  
6. oz. taöltizet  

intellektuall fejlettaci mint ..cSr5a:l adatai  
2. sz. csoport  
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1. n•3. 5 ;2 4 3 5 9 ' 1 ~  3 11 4 3 ~ `- 8 1 3 641   
2. :3.1i. 5;2 4 4 4 7 8 10 4 2 4 6 53  
3. C.B. 5;1 3 4 4 6 6 2 13 4 3 3 6 2 52  
4. Ca.B. 5;3 5 4 3 6 13 3 14 4 3 3 7; 3 62  
5. c;e.i. 5;0 3 4 3 4 1J 21' 12 3 2 3 8' 52  
6. Cs.R. 5;2 3. 4, 4 4 12 2 14 5 3 3 7 59  
7. F. Zs. 5; 0 3 3 3 4 13 2 : 13 3 3 3 6  54  
8. F.A. 5;0 4  3  3 4  12 2 14 2 2 2 4 50  
9. C®. cfl. 5;  2 5 3 4 5 12 31 15 3 2 2 5 58  

10. G.I.y 5; 0 3 2 4 5 11 2 11 2 2 1 7 ' 48  
11. 04a. 5;3 6 4 6 8 17  31 13 3 2 1 7 2 57  
12.  146 5; 1 5 3 4 7 , 15  .~ 3 ,  12 3 3 2 6 60  
13. 8•0• 5; 2 6 4 	4 4 16 : 	, 11 4 2 2 6 2. 59  
14. I.I. 5;2  4 3 	3 4 16 32 10 3 2 1 6 11 53  
15.  1.4. 5; 3 6 6 	5 6 19 42 14 5 3 2 8 74  
16. K..a. 5;1 4 3 	4 5 13 29 10 4 1 1 4 49  
17. K. R. 5;2  3 2 	3 5 15 28 1U 4 2 2 6 54  
1a . L.ii. 5; 3 5 4 	6 6 19 4u 12 á 3 3 7  70  
19. 2,.I. 513  5 4 	5 7 22  43 12 :í 3 2 7 29 72  
20. 3t..1. 5;3 6 5 	6 8 20 ~ 	45 13 2 3 2 8 28  73  
21 . N .B. 5;2  5 3 	5 8 19 4U 12 3 4 3  8 lu 70  

. 22. 0.14 5; 0 3 3 	3 6 14 29 11 2 3 1 3 20 49  
23. ,O.T. 5;1 4 3 	3 4 13 27 11 2 2 1 3 19 46  
24. tit,p. 5; 2 3 2 	4 5 14  28 12  3 2 2 3 22  .~ 50  
25 . R.J4;  5;2  5 3 	4 ? 14 r 	35 12 S 38 424 59  
26. S.J. ` 5; 0 3 2 	3 6 11 I 	25  1]. 4 3 1` * 21 ' 	46  
27.- midi.  5; 0 4 2 	3 4 12  25 12 3 3 2 3  23 , 48  
28. Y.I. 5; 4 3

; 

5 9 18  39 15 4 2 3 5 at 
 

6£3  
29.  Zia.  5; 2 4 	b j 13 41 13 34 2 1 7 !! 70  
30.  Zia.   5;2 :5 ,_. 	4 1 0 22 48  14 4 	. 3 2 7 30 78 

,., ..~...  
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eit eito 146140111 

Az 	sz. tdbldest adatainak Jsszeczjae 

1. sz. csop. 2. oz. osop. 3.8z.csop. 

Verbdlis pontok 

+MOW 

Ussaesen  3 4  968 Z 970 
leisebb érta 7 23 -‹ 24 

legnagyobb (Irtók 19 48 .< 53 
útlag 13,13 C 32,27 32,33 

01.11111111, 4.110.11.0.11.11•1111011.101.11111111.■ 

annatia_1110.214 
Osszesen 555 ‹: 789 357 

legkisebb órtók 3 < 19 22 

legnsgyobb órta: 29 C 32 41 

átlag 18.50 26,30 20,57 

,14Nerepontok 

< 1757 <  1827  kulassea 

legkisebb :1.-t6ic 10 '‹ 46 < 48 

ie0Madyobb 6rtók 46 78 < )2 

Weg 31,23  Z 58,57  Z 6:09)0 
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Az intellektuális 	mérése során B.yert  

Vatok  ..UasaebmogA3,tésa  

Az intfllektunia fej  lettsük;i szint feltárására  vo-

natkozó eljárások során  nyert mennyiségi adatok számsze-  

rü kimutatása mellett fontosnai1 itéljük az :isszehasonli-  

tci éa tartalm3. órteikel3st.  

Az adatokból leolvasható, hogy ezem.betünően gyange  

az 1. se. csoportba  sorolt  gyermekek  tol  j esitrn-:ny e. Kü-  

I ndoeu érzékelhet5 ez, ak.kor, ha a csoport t t el j eaitméxiyót  

joszehasonlit j ur. a 3. ®z. illetve a 2. o<.. csoportéval.  

Az 61e.orban azonos, sőt valamivel ina;;asabb átlag ólet-  

koru 1. sz. csoport  tujainak  tiljesitmóryye százalékosan  

kifejezve e 3. sz. cooi;orú teljenitmón,yének mind:isoze  

51,28 /ip-e, de a 2. oz. csoportéhoz viszonyitva is  alig  

jobb /53132 4.  

Lényegesen kdzelebb áll e;;y.,-"shoz a 2. sa:'mu és a 3.  

szdmu csoport t elj esitménye. itt is r.yutatkozik kUlJnbség  

a 3. ez. csoport ;jaVár', Y.:i!3.áG'Yá C. 2. J:. csoport  telje  

oitmónye 	a 3. sz. csoportéhoz viszonyitva.  ~z a 

kttitSnbehl azonban lényegesen  kisebb, mint az  

lety  e 1.-2. csoport  relációjában mutatkoz.  

kel  kell azonban figyrelnün : Qk;y örde::.es j elens,:k,re.  

A  nyerspontok kfesaességónea küljnbs$ge a 2. é3 a 3. ©z.  

csoport kcfzött mindössze 70. Az üsszesitett nyerspontok  

átlagának k.ítlAtbsóge sem  nagy, mindössze 2, 33. Aég szem-  

betünőbb a megegyezés a veroais próbáit voratkozásában•  

Itt  az ünoz-pontszda terén csak 2 pont a külbnbeás a 3.  

sz. csoport ,javdres. /14z ezért értékelhető igen  kicsiny  
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eltárianek, mert vi;~azon;y2k; na;,y ezálaok 	illetve  

isiyz<)í`it 	ienrú. 	verbs  lis pontok eit:.a t;3iaan  pe- 

di,  azfn
r

6

~

e t ~ 1~ ~ ., z eg;,~beooá ca, :~3.v  cl a k;~l Jnbné~„; l;inri-  

öi:jdú ~s '~i, Uu.  

v -::t,;d lf: fel a kórdevo, hogy 	Wilke  

ryez•at,oritok Qa::;vO;e,  illetve  átleúa ktS2iitt3, kordbban  

jelzett 	1-.:,e a vÉ las: t a lalinkt:.ku,ra prt5b:ik  

povtastL:la adja 0 . ..nno51 az üso :pan`s ►0 .atuban úc a  kiilvna-  

adg a 3. az. caolaort jevdrn, az dtlat=,n61 Nc1ic, 2,27,  

- uayanoaak e; ). e14 caoport javás:..  

A s adatok elemséae alapján arm a küvetkezt etáarc  

j ‘ . '4U.riti , hogy a  r. óa 3. es. csoport .yc3r.:ek: irtál a ver-  

Ualia f  sjlet ;asgbeli kiXlimbeá; j6val kisebb, u,:.nt airak-  

t:i.kun: texiilet4n tapsastalt teljesitmjuy. .::int ialeretea,  

a i:,ASiL:-teazt rerbailis zdsspróbadi e9.aúcorbaza a tdj cii:cz ,.tt--  

ság, e  v  erbaie iameretarya,; t erj eúelm6nc;: 	a taroaais'a-  

rx msol4dLaak. `Jisa;Aatuzk szempontjából fontoa az, hog,  

a 7o044 /praktik•aa, oue2.einrdees/ tdssopx•c3lbak riv►dn *bow  

pillanődat ny er£.i.ri.i. a ;;ondolkoiláai folyamat at at rri t U.a;`l9, j i.Z- 

bat /Kun•► zeged.i, 197 2/. Az  mumnosac ebbe a ta.rtcaminyba  

tartozó mosaikpr6bár41 as idí:etü ssess6piroe a kUv etke-  

:.5ket irjas "A nozal.J..próba, az ráltaldnoa inte►iligene3 .a oee-  

lei[vóeea oidallnak me ~.;;kö:,e13.t3aáre is  kiválóan  alkalmas,  

rw3n5atLi elerazáse zazt3az iniQxmdoi6t aá a rtiaag+ált ear  

may  ,uuniem6d3 dz•áls e  f eZad wtv4446ss ,a j f tasaá.gaíról, a  

azempontváltoedel sehdzadgalclőt, etb.0"  /Z.~e./• 
f~ tehát a t  elj eaita5rjy valamemi ró!asprába  

kozáaüban eF;yEticte®,  a  1.kar az l.nt ellektuAlia fej  lctta63i  
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szint  LCtságkivül ssgmesbb, m.1.n4a4gileg jobb, mint az  

"eayen::tlenség" esetelben. LKSá® tszeg!Og81ma3áoban ez azt je-

lentheti, hogy a tudás ne:::ie3ak vesbl6ilia, hanem alkalmaz-

ható, azaztelj eaitmánykápea:  

...bben a vonatkozásban Lima vbbigtekintve a három  

czo ~;,7orton, ri .egállcpitha ►tjuü, hqgy az 1. szd<:,u ::rte el a  
legalacsonyabb szintet mind a A. sslf.r4$e, mina  a  
verbális és a eseleicváses prdbalit során. /Az okedg  r~ril-  
v; nrtalé, elamzős:;re káso"bb vis.z^téx-ünk/.  

A 2. sz. 6s3 a 3. sz. csodort teljesitmátlyónek ooze  

ha.3onlitdsa azt mutatja, hogy a1,I‘i. terén j elent Js az  el-

tárős a 3. sz. csoport javára /v0. 4. sz. táblásat ada-

tai/, viszont az intellektuúlia fej lettséü mérésekor  

,Allob{ligan  hasonló, azonban  a 2. $z. csoportnál a verbá-  
lis ős  a praktikus próbák sordn elárt tel  j e93.tmónyben  

már szelabet U.nú külUnbsőgek vannak.  

3.  ~„~;yai~orlc~ti cs3~1~ 

A  2. sz. csoportnál mutatkozó, a  kőtrt;nzp•r•óbe ered-

ményei kUzitti kiilünbssg arra irőoztetett bennünket, hogy  

vizslat tárgyávei tegyi:k: melyik esetber, beszélhetünk  

cask tájikozottságról, verbális intelligenciáról, ős  me-  

lik csoportban lehet  sző  az un. "tel3eeitmvnyképes3" tu-  

dáaáril• Olyan eljárst kerestünk tehát,  amely igónyli az  

eimáleti ismeretek  felfogását, mei;árt;:scít, ős ezek mel-

lett a c;yors h.elyaetYelismeró©t, pontos ős dinau.ikun  

nipulációs eeelekvóst, valt:mint az ehhez özüságee kon-

centrált ás megAiztott figyelmet. 1::zen 	tájákozódni  

akartunk a tanulás 42ox•sas3ágában megmutatkozó egyéni  k~.- 



lönbadgeasről ie. k:éijaina elérsschez igen alkalmasnak ta-

láltuk az u.a. "k,3zlekedéei játékot" /4. sz. aell;klet/. 

A köZlekedási játék egy fémlemezből kúazUlt terep-

aaztalkábül és három aiaautóból áll. /tizek 102 ,11 mi  Ceak 

kott y t használtunk/. A kis jáliadve. et °elhu..3e, rugón 

©zex•kezet hozza működésbe. Alsó réozilic közepén egy suly-

zár találhatd, mely ha leesik, a neghr jt6 .:ogaskereket 

egy csappantyu magai aaztja a  a járati melyáll. , f mlemez-

ből kószált terepaezt€alon 3 ram. szélen, e:aelt perei ü ut 

kanyarog. Az emeli; perem miatt a jármit kénytelen az ut 

kanyarulatait követni. Az uton hálom kereszteződős van. 

A kereazt eződóeek előtt Ei-2. 1 cm.  távola ;bora az ut köze-

pén egy 5 ci . hos©zueág'a ároa található. aa j ri U ehhez 

az  árokhoz ék, a sulyzár - ami rendes körülmények között 

csu©zik a fémlapon mlapon - leesik és a kocsi :::eláll. ismét el-

inditani ut;y lehet, houy az árok col ját képező fémlappal 

azonos azinü kart lenyomgak, az felemeli az árok alját 

/vele egyAtt a aulyzúrat/ és a kocsi elindul. A nyomóka-

rokkal való i;;,yea bánás kivetkeztében mindegyik kocsi 

egyezerre kÜslekedtethetű olymódon, hogy öaszeütkÖzéa 

nem következik be. uz a  játék regkapó, szines, mozgó jal-

lego réven közel ill a gyermekhez. A feladat intellektu-

ális és manipulációs elemeket is tartalmaz. /2el kell is-

merni a ezineket ás jelentésüket, a hozzájuk kapcsolódó 

ny omó tarok, a lejeső sulyzár azerepit, s tudni kell, hogy  

as 3eazeUtkiizés mit eredr,ónyez, bogyen lehet azt  elke-

ralni, gyoroan kell dolgozni, atb/. Az eredraónye© ját-

sari° a u anipuldciós ügyessó3 mellett megtelelő int ellek- 
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tu: lir~ fej lettaáget is i ,ányel.  

Vizsgálatainkat szintén egyenként vógeztlik, s figye-

Ic :~̂ aeI  voltunk arra ia, hoey ne zavarjuk az óvodai élet  
mc,;azokot t ritmusát. 	tdbbie . tó1 elkiil:nitett helyieép.  

ben elbelyezttik a terepasztalt 3 gyermek cl itt. _.iegvártuk,  

azlig a gyermek rdhan,oládik a jatákra, s akkor  elmondtuk,  

ho,;y ó is irdnyitlmt ja majd a 1ciSzlekedést, azaz játszhat  

a kisautókkal. Jzóbeli instrukci í1t csal: keveset adtunk. Q3-

z6ltü.c vela, hogy mogautatjuL, hok,yan kell izányitaniaa az  

autókat, a nagyon kell €igyeln:»e, neho y "baleset" tdrtén-

j cn. Azt is elmondtuk, hogy a i:őwábbiek Során máv nem fo-

gunk segíteni, nom mondjuk meg, ho;y .mit kell csinálnia.  

Ezután egy kiaautót vá' igvezettUnk a pályán. 	ma- 

gyaxdzatot nem adtuk, de az egyes karok laFZyocaá©ét lasoan,  

jól megfigyelhető L,-.ódon vógeztUk. Ha  a gyermek közben  kér-

dezett, hivatkoztunk a azabályrc., hogy nem  v laezolhatunk.  

d--ü a$ eljárós talán tulzotten raadikálionak tinik, azon-

ban az adott életkorban megengedhető, hiszen a gyermekben  

- ú pen az óvodai ozabúíly-játékok játazcío:ánc c hatáedra -

kialc.kul't a j átékoo tevékenységben a azabAy tudat. Ezt ko-

molyan is veszik, betartják a szabályokat, a szabályokhoz  

való alkalrazkodáa nou jelent s ámukre kUlUni:zebb nehézoó-

,;ct/ • 

. ,iiután az egy kiaautót egyszer végigfuttatunk a pái•  

3.Ján, elinditottuk F. m ; :sikat is,  da r.lootmár a két autót  

i~ányitottuk mindaddig, amiz le nan jdrtak. ::zután ujra  

f  Qlhuztuk űket, v  issza v ettük a kiindulá3i helyikre 5s iít-  

adtuk a t;yer,nekknek. liéxytii.k, ' ; ck;y 5 irányitea a k;3zleke- 



űeíet, de termézzoteeelz nagyon vgyQlj en arm, hogy 3es9csieut-  

ki3záe ne kdvetkeazék be. 	a t;;; ozmcicat vnáilóan to-  

vól.enykedni, c csak akkor c;vatk.ostu.:k be, ha t':caraműul"  

t :Jrt4nt, illetve re  a gyermek nen tudta  folytatni aSátH-  

=Lot, esetleg ha tü.relssmtl.enü.l, isadul.8tesaan kezdett Wtnni  

a j át ókezerrel. /Pl. ringatta a karokat, ütt3gett c az autó-

kat, illetve a mi  .iegitsz6gür..ket kárte, aaasd,felodta az :in-  

állá prdbálkozrimt/. Moor eta  see.gyetráziuk küldr.Usebben a  

bánásmód mikéntjsít, hanem csok t'igyelsez•teitifk4 boa  ne ta--  

relrnetlerkcc.•djék t  ne  tegyen kás°t a játa~zc:rben stb. As  el-  

akadt aut6kat elrcnGeztiák %lassan,  361 fiyeLennel 

hetően, lehetőleg a korok wczga{zi ► vel 

	~cisdrw► 

 1.®/, ~;~ továbei  

pröbálkozjara bi :tattuk a vizeg,áilati szcrmólyt, /Ar izaz-  

ek;h.oa tartozik, hogy nem is nagyon kelleti; biztatnunk  

ket, Q inkább a tulzotit but3ge.laukat, játék:cedvi,iket kellett  

csillapitam',i. A gyermekek addig  gyakorolhatták a játé-  

kot, amid nee  sikeíUlt ulgy irány 3.tani as autókat, hogy egy-

szeri felhuzáa utáni. futdai ídej;%k slat,t /6ltalábsn 2 perc/  

ne iltkOzzenek tSveae. TermdpzeteQei: ezt a kis3é,a°letet csak  

azokkal e gyermekekkel vógezt i:k, akik z;zámázs ez a j á ték  

l.a..~.oretlen volt, hiszen a korábbi begyakorlottság re ;yon  

rüadtóvesztú lehetett vars. .,zarenceóre, ilyen gyermek  

kevCs akadt.  

t  közle;cedie3 játókkal k<.^pcoolatoe t: eeeztalate,inkt  

3. 3z. kiedrleti csoport tagjai A.t'.,lánan a X1eg;ye. ,  

dik felhuaás, azaz próbálkozás után ;..Aták hiba  ntílk:il i- 

xányitani az 4ut6kat. A hibán prdbálko2:lsol: száme 3 ós 8  

kc5z3tt mozgott. hár;y gyermek már a nemed.i.k pz•óbálkozás■  
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nál két kézzel irdrLyii;ott, de minddesze C olyan gyermek  

akadt, aki mindvégig e,yr kézzel dolgozott. ` csoportba  tar-

tozók mindegyike minav3gii; v,.4zonv°Ia;; jr, türelemmel  és Pi-  
.e, elemmtl ,já.tszovt, komolyabb indulati kitUréo csak egy  

gyexn.eknél volt tapasztalható.  

:: 2. az. csoport tagjai már jóval t ab próbálkozás u-  

tán tudtak hiba nélkül irány3.tani. A próbáxkozusok átlaga  
7; a ezáródás 5-11 kciz3tt mozgott. Egy olyan gyerr:ek volt,  

akinek  as btddfk próbálkozás uttín két kézzel dolgozva pi-

ke Ult a feladatot megoldani, viszont hárman abbahagyták  

a L-iwé:•1.etezáat - legkorábban a negyedik  ikertele próbá l-  

kQ :áo után « két ; er.".:ektCJ1 padig el kellett  venni. a já-  
tókaNert, mert a kudarcok hatására u,;y bánt vela,  
twak, tAkreweszi a j.ázmUveket. ;;ráekes, de meg,ht3kkentS  
volt, hogy nemcsak a próbáLkozások ezII..̂ a terén maradtak el  

a 3. cz. csoport tagjaitól, br9rzcm kitartásuk ayen,óbb,  

frusztr:cióe toleranciájuk Vital  kisebb volt, mint a 3.sz.  

csoport tagjaié.  

Az 1. sz. csopoztba /otthoni ingergze;;émy k'3rnyezet-  

ben álúk, olykor a szociokulturális depriváció hatása  a-

latt nevelked5k/ eredményei a kt3reteaSks A prÚbálkozásck  

átlaga €s volt /azaz csak 1-el rosszabb,  mint a 2. ez. c30—  

porté/. A sxórddáfl 6-13 köaútt mozgott, tehát e téren sem  

mutatkozott s z ewbetúnS killifnbsé : . :Cót V;;t el en u;ynn, hogy  
teljeait,aáryilk a le;alaasonyabb volt, de volt valami, ami  

kál...njsen a 2. az. caoport tagjaival daazeiaoonlitvo szem. ,  

betanó volt. pc-dig a fcladathoz va15 viszonyulásuk.  Á1- 

talában nagyobb  r.~.~deklcidésoel, koncentráltabb figyelemmel  



váiLazták a.feledatot, mint a 2. oz, coonortba tartozft.  

/.., 3. aaa. csoportban nem voltak jezle.:aőek a ez6lsős6bes  

indulati mtnyilvdnu.l6aok/. Á cle,d.etZe.rtrzouk tehát jobb-

nak,  frusztrációs toleranciájuk is tágabbnak bizonyult.  

~°. j elcr:s4g okait  a alvet'eezőkben 2.át,juks  

a,/ _z 1.  33. csoportba taxtoző gyermekek alapvető diszpo-  

zici%rrendsdere nec:, rosszabb, mint a t 73bbiek6. Csak nem  

vot 1c:hetőedgLik a kibontaixzdera.  

b/  3k mindentál elzárae á2teic otthon, számukra az sSvodá-  

ban nZy ilt ki a vil,dg, e igy 6rthető, hogy minden hatást  

igye,:eQtek befogadni.  

c/ Nagy a vnliszirsiietic annak, hogy as 3 otthoni ::l.etPow-  

mdjuk nc:,,y4`ob ::aunksafegyelraet igdryelt, hiszen m;'r no n.*  

agyser ®egitenidk is kellett.  

d/ 2eltEhetőezt jobban "tartsz ; ;zk" a felnőttektől. mint a  

sok Gnya3i dolozzal talldtott, de a nap wig:, r ~ szúben  

:.iadárEa hagyott, va; csak tilt dsokk<.:1, korldtocásokial  

nevelt, tdbbság,ükben "lak5telepi" ;yermekalc.  

:> 2. sz. csoportba tartozó gyermekekből igazol3clott az  

a felteváeUnk, ho;;y viszonylag e,yoldaluak. Verbális  in- 

t el.l.3.geuciá, j wk jó, de a praktikus kevásbá.  

á x ebbe a csoportba tarto::.fi gyermekek kUz:3tt tnben  

vanmak az un. "sikc,v-orientdltak". Ea alatt azt ártjUk,  

Logy -Open a verbális táj6Yo.ottsá,gu:c, illetve az azt  

látrehozá otthoni hat dsrendszerok eredra6sxyek.6nt - j c5val  

iaa~asaba az ie ny szintj ük, mint a tetj esituAn,yülc.  

A fontiekből is k'civetkezik, bogy impulzivQbbalt, eka-  

rati vonr,:tkUz:J.sb:.:n kuv 3Qbá eJzettek, trusztrúcids tolery3n• 
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ci;íjn+: azi::kab b . .:e~,w~ ilv:xnulása3.s, telje3itm4nytik  

pen  tidy, mint
{ y

a
, 	

í~ az 1. z. csoportba tartozSké - visszaro- ~ 

zCthetv az otthoni vZC'itt43dra. /VttJoi• pé3sHMivi . tL3rG'. va.i'i-  

na.k k:satatve, .nem tevilseny:cc#dretneic annyit,  amennyi az  
igu yüknek ás fej l5 d .  sükae: aegt4l  e13  ,  viszont sokmindent  

kő3zein wapzak/.  

 A J. Z2. csoportba tiartoz3k aLtaál io ezem.l yJ33„lE 

tat3f % ledtU C :aiaoii..Zi vonást. . YiwJdá4Y te:ALStA i`

úu
y 

 

nsluk a 1`gagyonl.ete;or2tJb a fejlődés, s a o©ak őrintőle;;e-  

:sen enslitatt :isszetev3kben a lec;több a pozitivum. i:set ~ik-  

b:;n tapasztalható, ho,y az o V thoni é1etn6d ,Nernály Ásé,;jk  

mindeayik issaetevűjó -r•o pozitiv hatást ;yakorol.  

A dolgozatur.,k bevezető r33zében met;fo3aIma$ott felte-  

vós,irik {.;,azolQdott y  

a/ a manipulációs ős az intellektuális fejlődés kálea3nU-  

:ien ::eltót+elezik edymást, g obben igei: jelentős szere-

pe van  a manipulációnak;  

ü/ a k;álinbdz8 otthoni €lctkorülmeíny ek j elont3s mártákben  

befolyásolják - olykor mc;ghatározzti:: - a ...anip«14cics  

ás az ixt c;l l cak.tuálís fejlődést;  

c/ a manipulácicív áa as intellektuális fejlődés koránt-

se..:. elszigetelt, nem faggetlen a e;;, er:ae. eg3yz akt;i.í-  

lio sze m31yi36gL:töl 3 i;y az otthoni mikrok3rnye2et  

13nyebében az c~:;sz szczmélyie®;PQjl3dcíat-  befolyásolja,  

meghatározza.  

A környezetnek ezt a domináns ©zerop ~ t; azórt emel-

jak ki, mert egyfelől a csoportok 3omzeáilitásat::or, m3 9-  

felől pedig az egóoz k$aé_leti id3ri3sk alatt ügyeltiinrt  



urra, ho;;;y ceek olyan wg:r.nekeLkel dotgoszuzk, eki,knil a  

bi.a :1;6n k.ároG,it6 hatd$ok kizárhatók. Igy rászbeU a :rexad ~:;-►  

kok raéc?ezere szerint is csek a pszichoezociá 1i:r tónyezák  

ká;.'Qei.tó tatáaxe kdvetkeztethctUnk, r6szben ped36 az  ~w 

Iábbíe. 1 to i.;;u zoij _.k állitáeuxrk; t;  

f e°;} 1 Ntta‘i szint 6rtLkrt1nc? j eit. - -cikinty eme t; alla-  

pithe.ttuk, ho4y a7 optimális 6letm6dot /izu'oYmáciús 6s  

mani pul,ác 1ös 1  ehet ásket/ biztosit ó 3. sz. zny e zet has.  

túsei ereda.én,y ezik a 3. eze; yenl  ot esebb. legha raaniku:sabb  

fej1314et. :az ebbe w csoportba tartozó gyermekek otthoni  

netmöc: jáxv: az j clle:nz% hogy sokat tev!kenykedhetaied:,,  

játszási 1eb.etJeégeif: Lem kosxldtozotte.k. Lem ritka az sea,  

ho;.„ r bevonják vket az otthoni kisebb munlakba., /els5sor-  

bar} ez U*ű:iszolgál.ieba, de a családi munkamQ;;osztFsból  

rájuk há3°ithatá segi.tásbe is/. Otthonukban varnak modern  

telekommunikációs eazk3zök, ezek révdn is szerezhetnek  

iumeret ekEt, de -  ds ennek fontosságát nagyon I.axgauZy oz-  

zuk -- a sz«1lcikk i3 foglalkoznak a gyermekekkel. Igy sokf6-  

le iomeretsverz©si coatorna, és tabföle fej lődáai l.eha-  

tr J a9 tJ E; m : i, t G t t L3 :3 ?,g1i au3.i rFi .  

A 2. av. csoportba tartozó 42yerraek®k rlinc3 a u,anipu•  

lácI6e, mind pedig  az intellcwtudii,s fejlettság ter43n el  

vannak maradva a 3. sz. csoportba tartozóktE51• A manipu-

lációs tóren velő eLmarac'ottsó,a=...k szem'raot".:nvbb, a z intel-

lektuális tran az r:gyeneuler.s6g, a verbális dominancia  

a j ellemzó. i1;;6sZ sze✓mayis6g®yerkexetUk, illetve aktuá-

lis ezemólyiaógtik 'Ubb knmponen3áre jelle.mz:lc bizonyos  

diszhaxmonikueeáF;ra utaló tUnetek. 1 9er1LLcn,yebbek,  



,fruaztrlciás toleransiejuk szEl',etab, akaxett: Llbil.iaszab!  
.feladtettuciat lk 40 .felr_dattartatzk is ayerygéb b, stb. As  dab  

aA ,ot t3kintvQ - a m.ultíttektoxdli3 j elleget }ar.gaul.yozv3  

nFihá nv tilikua okot lehet kiaaelni, Ezek egyedenként  e ltá~ 

r5ek., de bizon7o:a értelemben kUzöe vonásu': ver,. H 1;34Us  

vonás elsősorban a7,, hQ,,y tevékenységi ks3aak, valamint  

t  erperazonnis kapcsolataik korl.á±ozottnk. LegtObb  j  i:k fie-  

tnl csalók gyermeke, s lakásviszonyaik 4  6k. tab-

mire  lakótelepi lnkánokbrn 4/nek. F'emdsak lakeis u,j •  k~•. 

nem butoxbk is. VelóAs3.naS.ez ebb51 adódnak a speeeifikus,  

de mégtn t' pi2állató okok. A z uj lakáem, uj butorra "vi•  

~ y'ani 
 

kell", hiszen isen nagy aryeai erGfe:ergitásek érán  
jutottak hozzá.  

A sokfajta sn~.-~nipulAcide jAtékka.l kt3oryan tcSnkx•tDte-  

az:'.k a butort, az uj sz5nyejget, vagy legalábbis kárt te-

hetnek sbban. Rendetlenséget sem aQab.ad csinálni, hiszen  

"mit szólnak a szomszédok", s'őt u;,yanezen oknál fogva ttel-  

ságoean zozo ;ni 3e.:: szabad. /i;aQket a gondolatokat nem  

potetígusmn fogalmaztuk meg, hanem r családlátogatások,  

illetve aramn5 .is felvételekor han;;zottak el a oziil5k  ~- 

uz5r5l/. ='.óz,ds vonás tehAt a korLátozotteslg. Ezex.re agyer-   

illetve a ezUleikrc je;llemz5 ez 3.a, :. ~;~~ - éppen  

a lakÁ.~IP óa  a butor megazerzése, a "rezzi" t3rlesztéme  z1i~ 

att - sok tulmur.kát wálle.l.zar.k. /Tapasutalv.ttai.ca ~~_ alapján ál-  

1 -t that juk, bogy a szabmüszcmbatoir bevezet6ae sem n ►iree3ni:tt  

hozta mag t zt az: erfdia•.`'.xtyt, e:^e: -t j  o~gal v Ári7tet*ursk. A kót  

et,ymásutáni szabad repot  nem c:. ~;rertt:ek.a,kel való egyi:ttlót  

fokozásra, hanem as anyagi eezki3z'sik további ;yarepitáeárs  



.  áOxdit;j' ',, 1~@~1 k:f+;llc~n,y e~C ka ^ü t t ;j ü~~. all.íthat j W: *  

bogy u

7  a .(

z
.

iilű-4; e:.~aL k;:z;~ tt ~. 
kR;il ~

vd.~  zcs 
 J

iza~:.~  

kpcsolr~tw. ~.eill:á‘i:av ~„~~, is 1i?~~. MIR4r..~ „„ lLú..YJr•.á8", a  

telzvi•• d. ..::i:is: a 4;4e.ekek rvtaateget te:.c:v:.z:iózrwc.  i..; 

meglautetk'4sik a vE:rb4:.iv _.., _ ~~: ,~t~„Lkb3II ica. (isElűn.v b:Ly-

gátolteár,ukat bizonyit4a 	.sziatje, as intell<;ktuú-  

liz fe;;latta6 414e3 szauben tax ...:ta:.t p.avt:.kas texUlat+vn  

talő viszaa4la4os l ‘za:.a;i4su;:, lialuz+nt rx '.:U..iE.iceclősi j::-  

té'ckal k.apc3oi.atos yia6rlctben tapasztalt ::elativ "g„yakorw  

lat lsuw4,;u.:,:'' •  

Az 1. 3tS. 6sJpoI'tLa tartoZU c,yemmekek iG'j lotrsagi  

szintje részeni:őnt Zs e, liésaSbcn iu a 1azalacsogyabn. `r•zek  

a t,yezue.:ek "i,r4, ©rozegaxw küi24ezetben" nevolkednek. i:ir~tr-

gyir.r ter'eten szembetila a lemaxadára ►uk. /aeg kell jeajrz-  

flan.k, i:L, ;•,;; :::.cd,rigyeléseiak szerint a lakamóaiójuk fejlet»  

tc:bb, ..►i:.t a manipulációjukf. 	vanrrzlr tan;,ián lnkúk,  

do  alulcirah lumpenproletár, tcbbráe'veeebb Ent:.szociálís  v ~r 

xk.;sscl rendelkaz: 	gyermekei is. Vc1iSk kapcs©le than  

tel kell idv5z12::n i_ ü Lü21ecedősi játék.kal való kie,;6szit:;  

kisórlet 3oriln szerzett tapaartalatai.nkat. icilékeztet,:nk  

rü, 

 

hogy a 1 01a.datho« való viszonyulásuk, feledetta -r-tásuá 

job's volt, :r,ir.t s k. sz '  eaopert:►a tartwz646. 4:eljesita.6-  

744k sea sokbun aaradt el. 	t elt er 	állal;i vhat juk,  

hogy diszpozici3ik nc;.á. rosszabbak, csak az ir4eryz::,;S14,  

interp$raaor.úliu :►aresolato:.ban i3 ssc,jctflkiiá3 owthon.i vi-  

s..oxrendszsr ne.a adott lehetZraSget arra, hoay as ogy+ái+ként  

m►eglévő, yoritiv diazpozici$11c jc3tejUdjene+c, tulaj3onsa-  

gol;ká alakuljanak. .:.setükben e E;yértelNáen '3izoz,;itiat6 az,  
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hoa a suoaiokulturá.liu deprívdc16 ni.l4 en nara mártv a:isen  

lass3.thatja, udott esetben u::.caddl4ozbat;j.1 a ;ejlScú3,at,  

Az ;3Qes~c~

,

r

,t

e

i

z

'

~ sbu"3, 1num ~nui~

7
dle

j

t

~~.

i►i 

 ,,~Q~~,

ó
~

voda ezere~  

t~~. Mivel •^ mint .Lo~;t4~°3C1:1 YQAoztLL:a "'_ ~ea k aermoC  

nu;y jdb63 azonas ped;:. t;5$,:.;xi bn w;is+o'._u 6v od ~~i c>a j  úr. Ycl low  

heti  tactual,  h,7.,  sz óvoda ..ompcaseálni yud;ju ua catt--  

holli i"sUrnItezGt IIt"mL'.ivetalMes hatd:3#'.:i.t.  

Azt, tea erre s::wrdúsz 4 az acas;t ck wulrri o:;.ó :éSbbra+s.  

Obcn netsl4gey v:'laazt kcll adman., rL:3zb au ox•o :zl ;ú5,  í~8n-► 

ben a taa,ját tapasztelnta:in►: alu144a is tudjuk ii,a::ol:i.«  

Az oraz4gos tapuczta lat  ok er.Amc;ay eit tartalmazza sx  

:1J1i20. KB. 1902. cvi 41142foalaláva /e..•e:yot ::t3r"~ubban i-  

dóztUxt:./. r:zzel teljesen szir.kronbun var:zak azoknak a azak4 ,  

embereknek /Seta J. 1932, 8akonyizi, ós :.zsba►di Ilona 1983,  

stb./ mee37:pitissi, acik» ráazbex a 	rószban 

W 6M MavolVsVzi-fGj i eYbsJSi JMrMtviMra4l4+Vk nva ► án Mrrs

r  

a k{3vetkeztet6sre jutsttak, t  ha`;y ebbcr, sv.,autkozdsba.:c ái  

óvo3.c. "funkciózavarral  

jilt tapasztalataink i:: erről a6znek meg. A  j clan  

acl.~ozc,tu:.l:ban szerep13 a ermekaket me4pr5bál wu.is: a vize-  

dlat bcfc,; e:.5 :e ut:úx n;yomori s3vetn3.. &Z eredeti 9C iőa po-

puláciQból 3„ yer-c:c olyan tdvolsSra kUltijzOtt, hoaa nem  

tudtunk róluk in:: or::aációkut sse razni, ea podig kcizleledó-  

si 'aaleset 5.ldcza 4a lett.  

A +$nazara36 36 amxway nyarr►onkdv+:t ~ a,) orra i r,3r4,; alt,  

:.oa ssllysn lesz az  iskolai in3uliwuk, iilatv:. u« e1:.3  

osatú1yba;a :ai:.0 en owedy,3nw eicet 5rnc:l cl.  

A  3. aW. c:asportb 5 l 1 aC:..Ia-.1 .:1k31t*.iaiftt, róla aem  



tudunk se.amit. A fennmaradd 2) gyermek a tankdteleaett.e40  

kor kesdetgrc kivcltel cálki3! :•ldzte a s iekolaáretti4g,i  

eziutet, r ehit idóben,  mehet e yt as 1. oaatá3,ybr;..  Zskala+ 

teljeeitm4nysik azer3.n•t e tc.::-;:v vdgéA "megfelelt" 13 gyer-  

m,ek. "j61 megfelelt" 16 ,;zi  er,ri  eIS., A 361 megfeleltek  k:~ atil 

5 gyermek tantárgyi dica.kzetet is kapott, a"megfeleltek"  
ki3aül egynél sem yzErel;elt e. "aene". ki+eg6nit3 be j e,;yzéa.  

A 2., sz. cacportbdl 28 gyermek sorsát sikeritit nyomon  

I+.Uvetaiink. /E;y gyermek elkölt . sdtt, 1 pedig sajn:latoe  

mádon kSzleked6.:;i baleset áldozata lett/. A 23 gyezmek .ki3w ►  

$üi mird.egyiik iskQla4rett lett a tsnts3telezettoág3, b.oz1.Ic  

megkezdérsfrF. tehát valamennyien JdSben kczdtdlL meg +sL i sm  

kolai. tanulmár.yLiko:t• As 1. osztály befejezésekor "megfe-

lelt" 19 syermek. "3ó1 megfelelt" 9 gyermek. A j61 megte-  

lelte:sk;:rattl azintór: 5 k8pett tantárgyi dieeáretet, s a  

megfElelt6k k3zt;tt ebben a csoportban sem volt senki.nál  

sem '°gyQnge" kicgla2it6 bejpgyzée.  

Az 1. az. gyemekasoportból 1gyermek o? k31tds3tt,  
,. igy 23-r61 tudunk adatokat. Tan Y.3telea korukra 5 gyerme- 

ket kellett n.f:trelási tanúoeadábei vinni, mert télmerült ans.  

nak a gya.nuja, 	heron ist•o?adrettek. A  nAvel4ei tanices4.  

d3 javasletára 2 4yeme1. 1:orrc§kciós ela3 ~,3aztályba ke/1r  

/egyik Gyulán, másik 3zarva$on/, 3 pedig azt a 3avo3lztot  

kapts, 	m,ég egy esztendei,; :Lradj  on az óvodában. igy  

az indu?  c si b ei:;Loluzs.3i v sa4t ec(%; a 2) g.  ezr. akbű l 3.  A  

másik eaetben i3 azinte biztos az 	tiszen ű  

k.orrek-ci ` s l.• osztályt végzett 2 4;ycr.r:e1k a ciol.gc, rat :írú--  

aeI:or-  ugyan vi$9Nake,ri.ilt az Lilt:;?lirsoa 	mg :Pedig 
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a 2. osztályba, de tudomásunk szerint előmenetelük nem ki-

elégitS /télévkor non  kapnak értékelést/,6s prognózisuk 

aem kedvező. Az  általános iskola 1. oestályába felvett 24 

gyermek óv végi eredménye is gyengóbb, cint a 2.-3. sz. 

csoportból iskolába kerüültekd. :Iindüseze 1 gyermek kapott 

"jól sebfelelt" minóeitést /tantirgyi dicsórot nélkül/, a 

többi 23 "magtelelt". A "megtelelt" myn3sitésiiek 	vi- 

szont 2 gyerek kapott 1-1 tárgyból "gyenge" kiegószitő 

bejegyzést. 1,setükben az un. auto ctikua haladási rendszer-

ben bízva lehetett szó arról, boly óvia ótlóe n:;1kü1 meg- 

i isórelj6k a 2. oeztál;; elvégző©ót, de prognózisul. nem tel-

jesen :megnyugtató. 

i`apaeztalatain: alapján tehát megállapithatjuk azt, 

hogy az .általunk: huzamosabb ideig megfigyelt  ;36 gyermek  

közül 7 gyermeknek nem volt megfelelő az iskolakészültsé-

ge. Azért emlitjük a 7 gyermeket, mert az óvhalasztott 3, 

illetve a korrekciós osztályba került 2 gyermek  mellett 

ide soroltuk azt a 2 gyermeket is, akik az 1. osztály vé- 

gón "gyenge" bejegyzést kaptak. A "gyenge"  bejegyzés lónye-

góben az elúgtelen érdemjegynek telel meg. 	vulában 

7 gyermek  kezdte kudarccal az iskolai tanulmányait. ha  

százalékosan mutatjuk ki a kudarcot vallottah arányát, ak-

kor 3,1 ,ó •r61 beezólhetünk. .eiuztában vagyunk azzal, hogy 

az eredeti meritósi kdrUnk szempontjai szerint a vizsgált 

populáció 1/3-a Látrányoe környezetből jött, feltételez-

zilk, hogy os orez oo viszony latban ez  az  arány lényege-

eon kedvezőbb. e yeltUnk viszont arra, hogy a kisérletbe 

jevont gyermekek között egyetlen fogyat6kou, vagy fogyató- 
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kos-gyanuo gyermek se szerepeljen. Az orez .tios beiskolásA•  

ai korosztályban pedig feltchet "en sok ilyen gyermek van,  

az 3ltalunk most megadott a_linyt átla.,;ban is elfogadha-

tónak tarthatjuk.  

ha +eltótelezzUk, hck . y adataink elfogadhatóak, akkor  

ki kell  jelentenünk azt i3, hogy megd'dbbent:;ek. 	ez a  

megddbbenós arra kóaztet, ho6y kimondjuk:  

a/ az óvoda ha ~k;y omáry os pedagógiai el jársaiv;;. l nem  tud..  

ja kompenscllni az otthoni keirnyezetből fe::adó fej  lSdée-  

beli anomáliákat, pdit; ez  a funkciójához tartozna;  

b/ keresni kell tehát azokat a módokat ó© lehetőyógeket,  

ul:..clyeb.k6l az óvoda enyhiteni tud ezen  a  komoly edyáni  

6s ű::r9ad81mi gondon.  

c,zek a rószbcn raeionáli:;, rószJen e:::ócionális tó-  

nyek básztettek arra, ho; ;,y keresszik a Jaen kr;rdlmóryeL  

i.OzZit ti megoldási lehet 5sóae.~ ot. Lolgozatunk kvvet :ez3  

i'Cszóben errúl l. sz szó.  



41. 5%41.  

III.  A r'aiLESZTő FGGLAI.KOZt`5OK PSZICITOL0GIAI riAxdSA  

:nvdbb+ xaur.kánu 4egtervezóeekor esn kivituler.ósekor a  
legfvb azappentvak az 	vizsgálatai:kb51 levont kiis.  

vetkestett3ecek mellett a mindennapi ólet re4:.itaoar8k óo a  

::oilázozott 	g4akorlatnak a iigyelv..,be vótcle  

volt. yzekbőlklindu1vt:. az  alábbiakat tartotituk u`aLL el űtts  

a,' A  azocic3icultur.aia Wepxiv.zciá okospettairak meszsn-  

tettise, a gyormekc,. c: ~jlyegyenlíítLeuaóz,iize;,.. felszámolása  
vaiz caUkkcntéue i:t m  i.eLet pusztán -g3•6gyr:edagógiai tevó-  

kenyati„, n.iazcn a oLorziükulturtIlis úeprivdciá k:ive tkc,tó-  

bun fellipS Yej1(5;t6wi anom ~ lia stem  egy6rteln;Uen gyówypade-  

t;,~giai kategória. L g3rEko.r2.atban ugyaniu sokszor  találko-

zunk ez::e:. svemltilEttel /az 6vóu4k a4 indokoltnál j6val  

,;yabrabian nevezik az ilyen, rev  crzibi23o állapot  u  ~,yercro- 

ket "876t;ypcc+agc5gial alarLyokzak.tt/, de a a:.a::i:eodalonibaa  

/.~rány 1W4, BódU+ 1975. 1981, I.11yóu 1976, etb./ in  az  

olvasható, hogy ezt a munkát "defelttopecif ;.kuat' aspektus-

1)61 lehet mzgkÜZeliteni, mkizkábio v5gQzn.i.  

b/ A tejládóai a.aumdliák megea-intet:í4e - yiildnsipeix ab-

ban  az e3etbem4 n:.: az oYn.16  a pnz.i.choazocialis tór~yedtókre  

vethet  visaaa -  lintiyegeeen kedvezdab prrot,ncíziou aKkoz •  

au a feliaa►sr3a is as  adekvát az:;,abeuvatkoz<íe a lehet5  ls~ 

koribbi óleta.iakasZban kdvetkezik be. .4 3-(; Qv cs óletkor  

mó4 ion a3.;cal:zaa erny  is az óvodai ollútottsóg ntiveke-  

dóscível mindinkább kedvezőbb lehet5s3ge.k 	arru, hogy  

kozosztálj gyermekei valóban neJszesülhsaceenelc a korrl.:4 -  

1 ~-no~.penzt::15 nevalSaben.  

c/ t.éezben a kor-dbban hivatkozott párt- Le A2.laai do- 
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kumentumokban roglaltak, részben a saját tpasztalataink a. 

Lapján állithatjuk, bogy as óvoda - ős benne az 61, 6'16 - igen 

sokat tehet /és kell hogy tegyen/ as óvodai pedagói;iai to. 

vőkenysé végzése kdsben a problómák megazUntet6se érdekó. 

ben. 

V  Korábban  hivatkortunk a képzés ós a továbbképzés 

gyangőire. Ezzel inCokoljk, 	fejlesztő eljárásaink el- 

méleti alapjaiként elsősorben a tankdnyvehbon található el. 

méleti megállapitásokat igyekeztunk a problómakdrre adap. 

tálni. Vállalnunk kellett easel ez olyan megitéla vessé. 

lyét is, hogy munkánk nn kelti a mélyebb specifikus elmé. 

/eti megalapozást. Lós igy döntOttUnk, mert magunk is ki-

vdnostak veltunk arm, hoy a jelsnleL;i képzéai tartalmak 

- sajdtos hangsullyal milyen mértékben haoznosithatók. 

A fejleszt6sre irányuló kisé:Aeteink aorán megarad. 

tusk a manipuldoi6e retardáció problómaktir6n41, Ezt több 

Okb61  tettük.  Az egyik as volt, hogy  a korábbi vizogálata. 

ink is ebben e problémakdrben mozogtak. A másik pedig az, 

hogy viz á],ataini megkezdőséi a szakirodalom viszonylag 

kevesebbet foglalkozott ezzel a probldndval. Jelentős mono.. 

ardfia /Usertő, Eo36di, Nagy, 1982/ jelent meg az anyanyel-

vi, a natamatikei retarddei6r61, illetve azok kompenzálá-

adrA, valamint az évodás gyerceLek általdnos tdj6kozott-

ságáról iiiermann. 1963/. 

harmadik inditékunk az volt, hogy ezen a tóren igen 

sok ellentmondással találkootunk. 

zek egyfe151 a gyermek helytelen megitólósából fa. 

kadnak. Az óvónék kOzdtt io vannak un. "teljesitmény.ori. 



entdltak". jk mindenáron eredményeket akarmak felmutatni. 
Ilyen tdbbek kdzdtt az bevett gyakoriat, mi szerint a 

mermekek dbrázolds..kézimurta során Aszitett produktuma-

ikból "kiállitást" rendeznek, hogy a szUlők ezen keresztül 

mórheseók le, mennyire hatateny az  ávónők munkája. A mani-. 
pulticiós téren  fejletlen  gyermek  ábrázol ó tevékenysége dl-
talában a normahatrIr alatt marad. Az 3 iunkájdt sohasem 

dllitják xi, vele nem igen dicsekedhet a teljesitménycent. 

rikus óvónő, sőt inkább holmi szégyenfélét érez. rthető, 

Logy az ilyen gyermeket nem le igen azeretik .  Az sem ritka, 

hoy az oked3 feltárása  helyett  a gyermeket "lusta", "fi-

welmetlen", "rendetlen" és hasonló pejorativ jelzőkkel 

illetik, sőt be is skatulyizzák valamely negativ kategórid-,  

ba. hangsulyosnunk hell, hogy ez szerencsére  nem általános, 

ne a ez a jellemző, de tény, hogy ilyen eacteL. előfordul-

nak. 

U6sfelől a probléma megkilzelithető a gyerek réezé-

ről is. A manipulációs téren retardált gyermek - még ha 

intellektuAlisan fejletlenebb is a tz:rsaihos viszonyitva - 

ozintén rendelkezik valamilyen Unértékelési képessóggel. 

At legalábbis feliameri, hogy sikertelena5geit kudarcnak 

fogja fel. A kudarc kdvetkeztébez konfliktushelyzetbe ke-

rUl. jaből rendszerint inadekvát kompenziaióval prébál 

szabadulni /Clauss-hiebsch, 1973, Bencsik, 1973/. izek a 

próbálkozások azonban negativ eredményekkel járaak. Webb 

kudarook„ konfliktasok forrásaival válnske  a létrejdn gay 

olyan "eiroulus vitiosus", amely lényegében egy lefelé 

tendáló spirálhoz hasonlitható, azaz az amugy is diszhar. 



moniku" t  ej  lódési t  endenaisit tovább fokozza, a asetenkz:ht  

az e,Aoz fejlődést anomáliás j ell  .giivé teheti. 	a yen  

;;e t elje©itmacy e miatt elaiares3ztalt „ye :. c:. ünrLad,t hát-  

t,;rbe szoi•itottnak 	U ~~~;y akarja felhivni magára a fi- 

gyelmet, uay akar k.Jzpontba kerülni, hu,, b  ohóckrx':í!:,  

telenkedils. Lehets::aes, hogy ezzel pillanatnyilag a  t,:r3ai  

iif,yelmének kJzéppontjába is kerül. Az úvnv ezt nem  ves2,i  

jó n~ven, sót el is itvli. ::a1•cn éppen i,y: "Lem Elba, hagy  

f3.6yelt.ctlen, lusta  vagy, most 	rdadó.sal boháckocie;z  

Lau.  ritka  az QOM,  ho;y az dlraraswtaló szavakat bUrr-  

tet,7s is kisLri, kJ.l,nüsen, ha  "teljcsitmózy-orient.At"  

óvónőről van szó. ilyen körtilmvnyek kik.A L a „yer:°.ek ujabb  

negativ érzeliai taeumákat él át. :.z alien tilts3kozi4. Le-  

het, hogy ez a tiltakozás Ceak belső fessültség, de az is  

elűl:ordulhat, hogy a bels5 tiltakozása 	megxyilvánu- 

l~~sokban is jelentkezik, s dacot,  agressziót eredrnóryez  

/á:anschburg, 1973/. Istiét ujabb konfliktus tehát, hiszen  

mosstmár nsmosaL "lusts",  "+if;yelL,etlen", "bohóckodó", hao.  

nem "aörQSSaiv" is. ,dia lehet, hogy valóban azzá - vagy óp-

pen  az ellentétóvó, tuizottan gátlásossá, beozilkülttc; is  

válik. 	uár va1Js:.:yos anomália,  de az eredeti okeágb A.  

kiindulva  un. "amori7.aáos", vagy  "ha=adlr:gos" anoan_ 1ia/.  

2. a3 °~ex_3 ;e, xcso ortj  ellemzó~  

1: kiscír•leti gyermekcsoport r.iválaszt! ,.sakor saj.Atoe  

ozempontokat kellett figyelembe vennUnks  

a/ ...indenképpen egy gyep ekosoportra 3ondolhattunk,  hi• 

zen azt a célt tiiatük ki, hogy fej leoztá foglalko-

zásokat fogunk  vcígesní.  
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b/ Úgyelnúuk kellett arra is, hogy ngyermekek életkora 

legalább megl.özelitőlaa hasonló legyen az általunk 

eddig v:::,ng«1:,, több óvodából ö3uzoválogatott gyer- 

meka;silvel. wzóyt  oak nagycsoportra gondolhattunk. 

c/ :iyilvLnval.; volt, hor;y akivrilaaztott cooportban 1e- 

:i;yenek olyan  gyermekek, aklk valamilyen okn31 fogva 

manipulactiós tósan f ej letl onebbek a tt3bbieknól, de 

k3z.3rriató legyen a 3zor at3.ku3 a.nomá.lia, az oranikus 

károsodás. 

d./ Lc:nyoges szempontunk volt az io, hoy a csoportban 

olyan óvónők dolgozzanak, akik a mindennapos munkti-► 

jukat jó h3Lüafokkal vógzik, s ulyarakko,r partnereink 

tudnak Lanni a kisórleti munkában i s. 

isosszas slőkószités után oikerUlt egy ilyen nagycso-

portot találni. A gyermekek lóts2á.Y.aa 25 !ő. Köztr.ík fiu 11, 

lány 14. .-:letkoruk nem volt olyan homtogán* min az eredeti 

k.isórleti csoportba tartozóké. Lz órthetű, hiszen az óvodá-

ba lépés i s éppen ugy tanaúez, illetve ólQtkoxiioz kQt:itt, 

mint  az iskolába lépéié. Í.iSár nem annyira merev/. A. kivá-

lasztott gyerekcsoportban dolgozó kót óvónő intézetünkben 

végzett, köz;.il:fk az egyik vanulm:'nyi ideje alatt az  álta-

lunk vezetett tudományos diákkür tagja is volt. Az se<: el-

hanyagolható, hogy a csoport syulán van, tohát 3zámunkxa 

künn;/en elérhető, ós az ávdn5-4 sziveson vállalkoztak az Q- 

gyattm:,iküúéere, aé$ ha az  számukra jelezzt:; tAibletwmuniát 

Jo eredményezett. 

A fejlesztő foglalkoz(Aobba bevont gyermekek kivá-

lasztásinak módszerei. 
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ü:•:jzitük e csoportba  tartoaó gyermv4ex manipuláció© rej iett.  
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á ;. ez. táblázatböi kitünik, 406y az áíáhuzássul je-

lalt 5 gyeruek :,i;~--ja a csoport többi  tagjához viszonyitv8  
szembetü21J@n i:l8csony • A csoport dtil.aga f ,vJs az Jvekc de-  

dig csak 4,uC. üsaz.easógtaben dyenaóbb, mint az eredeti fel-

mérésünkben szerepelt 1. sz. /ü6erszEgózLy/ csopori, wtlega ° 
4,56> 4,UE. :l1etLoru:.at tekintve a náluknál fiatalabb /pl.  

11. ill. 15. sz. t yexek/ tcljeeitmónyónál is alacsonyabb  

/5,64.1:=.4,6 illetve 5,54>4,06/. i.zek e tények arra  kész-

tettek, hogy a lavet.kezúkberi csak velük foglalkozzunks  i.zutr~ 

tal nem dolgoztunk a iíáwtZr1 teszttel, viszont a fejlettségi  

szintj;ii: r-cgiaztrálú3a érdekében mindegyik  t,,yermekkel raj-

sokat kószittett .~~. . ..,.éréseinket ős a rajzokat meg3.s,oótel-  

tdk az 5 hónapos  fejlesztő foglalkozás befejeztével/ /L.  

oz. mellókletek./  
Aktuális személyiségük megismerése céljából mindegyik  

gyermekről részletes anamnézist vettünk fol. igyekeztünk  

feltárni  az intrautein, a perinatális ős a poeatnatális idő-

szakokat. 	a::xn iró.r~yitottuk a beszélgetést, hogy  
nyoméra bukkanjunk az esetleges organikus, vagy pszichoezo-  
ciúlis káro;.itú élményeknek.  

:-vóazletesen tanulmányoztuk az óvónők által vezetett  

csoportnaplót, é® kí.flön figyoltiik, hogy mikor ós milyen be-

jegyzések találhattak a vizsgált gyermekekről.  

ianulmányoztuk az óvón5k által minden  gyermekről veze-  

tett, általunk kidolgozott szempontok  szerint kitöltendő  

azameílyisóelapokat. L2eken a személyiséglapokon lényegében  

a 3  óvodai óv  alatt be.kjvetkezű lényegesebb v3itoz- ..sokat re-  

gisztrálják, ős igy tulajdonképpen egy longitudinai3 meg.. 



fi ;;yelési nunk.a ered.z 5ny eit, azaz c Qej l51óa fjbb moz unu--  

tait tartaLaz :zá:t/ /L. lti. sz . mel1•:k1et .,'.  

♦iJ 1rdsbeli d . a_:4 - entumo'.. ta.aulPnan,ro :,itici m;;i.lett reA,.-  

azereaen bmAzálaettizn:.c az 6v6n5skel, s i 4?y Is igyekezt:ink  

mínól t;ibb infosm;:.ciós csatorna révŰr• gyerme•-  

ke3ket•  

A z otthor.il kUrül.món,yroi.dúzert, a caulád életm6djá t L:O•  

ládlátoaatás, illetve k'jrnye.:ett;; nulmány során tártul. fel.  

A kisér.letbo bevont 5 aye;A:Ieket megroizagáltattuk a hj--  

kós megyei ÍdeE,gondoz Intézc:tberz is. wruzek tab oku volt:  

at Igyekaztitnk a kizári ,oe n6desert sika.lmer.ni , azaz  

rfSszletes aNel:v.:.zagálat segitségftel kisztfrni as ozy-  

gsnikus ketro4itc tányezők kauzális h€táaét.  

b/ 1`,namn6zis pelvételtir.k sortin egy gyer:,eknó}I  

tárt •k fel, ho,:,,y asphyxiás 9zület6o© volt /nem  sirs  

fel, c sak hideg-melegvizes fürdetés hatásái^a/; beteg-  

eégtJrtánete neki a legprobl.e« tikusebb /zyaltrn.n volt  

l.érhdzbe.n igaz, bélhuruttal/.  

c/ A. fiind .e  cetben 2:onkr6tan, a tv•obiek:nól ennól. jóval  

lat enaebben Selr: ►ex^Ul y, hoy anomáliájuk mcSgtitt nen  

huzódik-e meg valtmíl;;  en lokális adz,sórUlé3, pl.  

nimAlis cerebrális diszfunkció.  

.Yöllesz /1981/, de még inL:Abb i35dJr /1983/ kifejtik,  

ho;y a pszichikai  ~."ej 15d6síukben bioló3ieí okok miatt id31e+.  

geoen elmaradt gyermekek nem ozenvedne,, xifej ezett, sulyo-  

ocbb a;;yi sSrüláaekben, funkciúzo.vai.okban, viszont annál  

a- koribb  náluk  a minimális  cerebrális di3 zfurucicí. Az :~4.:I)-e  

gyerv:e'teknél =olden  biológiai károaitó tényezók 4erínatális  



trauma, lázzal járL iext5zű betegségck/ davebkeimdnyekétt  

csak iyen 	rezid{aália agyi tUnetas, illetve cereu:dlis  

ciiezfunzolék f' -.< oliiet 3k :see,. "..:iv e1 az 	ca44,4 et,ycs  

ö: terilletek:e+a v..jt3, b«oz1S, ezért rsea vezet  az etj,éEiz szeme.  

lyiség,tej 13di$ s$raráfio$, btu=  csak egyen róa`4.6vaas:;bek  

kialakulásának nehsíza.s tyt:it ere3::.::r.Lyezi. 4:6ldáal a fircx:ű..ur■  

gáuok koordínáaióa problémája" /Z3d5r, 1982/.  

B.5d3r /1982/ Luriára hivatk.oava irja le, ho;;y a szen-  

zo::►oLoro3 sa:.:xiwSma esEtéb©a a rali lebenyben keletkezd‘t  

LICD. köveyke«.t.3bsn a finommotoros /g:rafomotoro6/ kápESstí-  

e:;ek ZLSaabbarí f e j l3dnek, azaz fellép aillanipuláciész rei:urL-  

dácíó. 

Lzen kdrüliscixyek twsatáaáaa, illetve kizárása ®r3eL-ó-  

ben fordultunk az ideggondozjhoz /ahol e dolgozat sLierzc,je  

náafól övtizedig vezette a nevelési tanácsadót, igy aka-  

díwytalanul kapot L segit©3 elet/. A z ideggondozúbau végzett  

clapou vizsgálatot /tvbbek 	credmárye sá.níiec,yik  

gy esvneknó i "sine rsorb o" volt,  6 Cihú t igy  as  OreSnikus  ~ r~ 

Dodds tőüyöt nemcHa:: h:ipotóti:;t;s3an srárbatiujC ki.  

A ki©érlatbL bevont gyer:~ekek enomál:;.ái 	:Lap-  

caolataine.ö a pazichoszociália cau3ákra vűl,; visszavezeté-

se ixadokláoak®nt iazortetjük az y gyerme:tir,A szerzett ta-  

pasLts,latuinkat.  

1. A. ~ate~i'ln úlet:,~ora v:tzs ~;síla4ok :.~Qe;::e..~i3ee  ídő- 
~~r~~biA ~r~  

pontjában 5;4 dv volt. l:pja 31 6ves, gépkocaivczetó, egéslz-  

ociges, ne:._ alkoholizál, m6reókelten dohányzik. Az anya 30  

(mea t  kötűgyári betanitott munkás. i,góaLoáges, káros azen-  

vc,~~ lye nincs. isázaesi;,uk szerelmi házassá_ volt, a;;yer- 
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meket akarták. A kiayíúhy anamnéziaóben nines olyan ant,  

amoly aaYapjaxn ürdkictee edrYsaalta6gx•e , intrauüerin, poll-  

xaatálie :38 posaialxtwli;a trgum:;raa iehet.u: .Jvetke:tetni.a  

Jexegségzdrtenaze alapján 3.s kizárható az orjanikus  
ooaáa3. A  i ej lddá3 mutaa,.iói 	.: Ll:1ixáe,, jard3, be- 

szód,  szcaaaa- és áL;ytisztabúg, stb./ xcc3m tartalmaznak ma33*  

kósett, vagy rcr:deiteaes fejl:ídóara; utaló adatot. 3 óvEs  

kora óta tívo3áa3. 	óvodába való bt:3.11eszkc::s;s - bár kissé  

laasu volt nam okozott különüaaobu p:toblór::át. .:vodában a  

kislány net k•edaaaánylaz, de óAdeklóiiő, az?•ra3sen kapcsoló-

dik társai tevékenysóót-.0sc. ~tiw:,betUnő rendellenesságE az  

'yet l eY,s‘e" .  

oti►bon.i óle:tkjrü7.:náraryei:uso~a:s.: csc.l:.1.clba,an él. A szii.lei  

akkor váltak el, amLkor a ki.:144y  I ;v es volt. Az apa. .1;udas»  

post en dolgozik, a családjával nem tart kapcsolatot* Az  

anya a gyesxr,ekável albérletben 41, amely egy szobából és a  

fóbárlővel kősaiduen használt konyháb ~ ;. ál1.. 41z anya - hcey  

anyagi 6ondjaa,ikon sdnri yitst:n - a MS alatt bedoL.cazó volt  

a latűipará vállalatnál. Aunkáját oztnon, tró‘ezte, de nyil.-  

va:1n kayveaet tudott foglalkozni a gyexmektivel. A GYES  lptel~► 

te után a xislAgrt óvodába arcita, ma„a ped.4; Itó tmaszaa .kos  

nvnicAt  vállalt a korábbi mun~abelydv. 1'~:.,i;:ar az anya  

szra.ktaa`xn van, a kialántiyx°a a 75 (Wes iaáainóxai - a fvbórl3 -  

vi<;jáz. Az idős asszony ás a-;yezme1C kapcsolata lónyeg3nen  

csak az elemi gondozásra to a fel'dgyeletre korlátozóa:.il*.  

Ilyen iuxnán 	ei;yór#;alm;ien állithat ó, boa irr-  

,;arszegóny kcirnyeuetben  él. 

2. i 1`' de a vizsgálat megkezdóscinalí xd.őpoat j ábaan  



5:3 Swim volt *  Lde©apja a husL:uaabinAtbau ozaouun'io, édeo-  
anyja itieionkeze%ó *  jelunleg 411.: ~--ar, van w casod:uc &Ter.  

me.kiixkel. n ezülók áletkura cis foglalk.oz.,ísa kizárja a cJi-  

rúart$10m lenetú3t$géta ti 6ye2".:,t3.,E:t t3kt3:i'°wk. Az anamnt:sziii..  

L.4a adatox szerint intr3a -tel•iu ürtaloaL:a na:: k3vet-  
k.ezretni, do a szaló3 elhusódó *  sapLy ` ' a volt. Y; kísldny  

betegs4Wrténttöből az deri:l ki, rogy tUbbszüx' volt bélg.  

huruttal kórházban. L;ysaer w  E; hónapos korában .. "majdnem j:inem  

kiszásadt"* 	végtelenül szeretik *  m3.ndent31 övják.  

Lakáav3.szonyaik e°endezette4 v  lek:Ste? epá. :xwJvetkeze *i  Iak~• 

baan lakuak, tamely 	koe►a: ort oa* .i t:rgl e volt  az: gy ex:laek  

süz:itt az L:gyedüli, aki a kiséz-lat ideje alatt is étvágy-  

trxlan, rveez &iv:; volt. Lgász magatartására a gátoltmáa,  
viaazafc,gotts46  jell,wlzv. Já,t;ókz 'cil,ik:zsan k6gyasarree, 6-  
:°omtelen. Legjobban egyedül szeret lanai. Az cvc,dába való  

beillESZkecié®e eihuaódó volt. '.nág mási'::l öv mulv8 is nehe-

zen maradt a gyeraekek ki3zött*  igen hevesen kötődött az  

édesary j ahoz.  

J.üncae esetöben as oka‘ r6azben az alkati adottogok-•  

réaacben pedig a többaz3xii megbetegedSaével eay;itt jö.rö  

kórházi tartózkodásra, illetve az annak nyomán k:.alokult  
hoopzwuliaáciöra vezetnety viasza. Ain caeze,; mellett r:Icn-  
baii kétaügtelentil hatottaak, azaz az oke46 róozát képezik  

azok a tényezők *  a<: ..elyek a az-3.ák uggoútxl:aaako3ó, tulságo-  
aan védő-korlátozv me►gstaitásának követ.kczmc:xy ei. A tat/26-  

;,Qenn féltett kisláryy nem i'ejtnette ki  azt az  ~át :vitást, 

amely a manipulációs fe;jlódöeét kellő 	segithette  

volna.  



3. v, AoZ ;an  aatkora 784 év  volt vi-!1't melkevdó-  
sck+or• Hziilei :a.i:ndketten t3liáe pril3rterr!esztgasel fo1.-a1—  

koznnk•  Az spa 25, az anya K; eres. M.iniketten e3észeé7e-.  

oeü, a c ualádbat ne.xi vart olyan bete.;, akivel karcaoletba.r,  

a g6r,:ikuc ancrfllák feltételezhetőek Ier.nór.ek. A gyermek  

ry::oo3ik texhesIfígbv"1 ez:llc.tett, az első terhességet meg—  

azt;.L.i.tatták. Zoltánt már mindketten akarták. Az a.nya a tQr-  

heso4,; 

 

itt 	érezte magát, sem ", sem pe31g az c,pc nem  

dohányzik 6.rt; alkoholt is cock ritkán fogyaQZ=.arak. Az are.  

nézio ad$taiból az t -;;,nik '.-i, hogy int;suterin, Perine.tAlie  

éo pooxd:k:tália traumák nen órtók a gyermeket. A fej 11dAs  

mutatói szerint minden lényeges mag,ryilvánuláe idc'"_ben ós  

rendbon jelentkezett, azaz a korai kiegyerm.ekitori fejlődés  

hesmouikvs volt. BetegeógtUrtánete egyórtelmüen ne;ati.v,  

meataiiiésen kivili egyéb mc3gbete4ed:;ae nem volt. 3 éves ko-

rdban került óvodába. Beilleszkedése csak anxyibrIn volt  

prob3e:Lat,lic.us, hogy a tciofi.0 nehezen tudott aZka.laazkodni  

az óv edai élet szabályaihoz. Állandóan rohan_;ált, játéka  

tartalmatlan volt , Mac birs6zásbcn, fut::6rozásokkte,n mu-

tatkozott meg. SzlileivLl qt,yiitt a vőroson kivUl 41, kerék-

párral, vaay ;ópleocsivrl. hordják 6voáóbc. r  lakásuk  j elleg•• 

zetae tanyai 	vi.,ve;;eték., villan::  nincs. A azUlcíL  

itten elfoglalt e::íbereL:. A pri::..őrtexmesr.tíg nazyon  id ái~é-  

nyes munka és i;;y a ;yer.r,ercre e.lig jut idej Lik. Méz nehezebb  

a helyzet "szezonban", umikor s szülők felvál.tva, hord  j4 k a  

terményeiket Budapeotxe, valamint a Balaton vidékére. Az  

ilyen utakra a gyer.ac=Let oohesem vitték mazukkt-1, az éppen  

otthoxmarad6 szülő 	rá termóozetecen csak ektor, ha  
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erre ideje van. Anyagi helyzetük egés.:;en jó. de esnek el-

lenére a gyermek játékkal veld  ellátottsága sok kivánniva-

lát hagy szaga után. /k ázópitáebe kezdtek, a erre kell min-

den pénz/.  

.s  kisfiu ilyen módon ryilvdn olyan szociokulturális  

depriváció alatt 61. amely csak a természettel való kapeso-

latdt biztosit ja. i ezt tükrdai dinamikus rohangálása is/,  

de  az otthoni interperszonális kapcsolatrendszere is ko,.lá-

tozott,  fin  finommotorikájdt fej lcsztó manipulációra otthon  

n: nes lG hetüsóge.  

4. L, Méter  életkora a kiaürlet megkezdésekor 5;5 óv  

volt. 4eaapja ' iggetlenitett tameőszervezeti funkciondzi-

;s, 27 éves. .édenanyja ozakmunkásképz5 intézetben szakok-

tató /n5i azabö/ 25 éves. ilinídketten egészsé coek, famili-

áris terheltségről egyikeik sem tud. A kisfiu időre, kompli-

kációktól mentesen, v; rt gyermekként született. A fejlődé-

si :futatók alapján az állapíttató meg. hogy semmiféle tem-

pósavar sem volt. Lrűrs, jól fejlett gyesnek. Betegs6gtdr-

tónete nem tartalmaz organikus károsodásra vagy annak gya.-

nujárra utaló adatot. A kisfiu 3 éves korában került óvod:-

bc, addigi; az á Teaanya GYi ;-©n volt vele. Az óvodai boil- 

lt azkedés nem járt külbnvoebb neházaég; el. gond viszont  ~R -

ter agre©szivit  pora hajlamos  mai atartáo a. Nyugtalan tipua,  

szinte semmiféle ját k, vagy er  yőb tevékenységi; nem tudja  

tartósan  lekötni. 

Otthoni  kösd mónyei jók. 6oezkomfortoa családi házban  

élnek, a gyermeknek igen sok játókszere van.  Lack  e játék-

szerek azonban tdbbségíikben "tul aoderne ". /i lesies,  tav- 



irdnyitható autdk, ":: oh Box" garniturrik, val amint asztali 

teirsasjátikak,. Péter egyedüli gyermek. 

A estdőlt V4 t clenül pedáns, 6s igen  elfoglalt e berek. 

indketten t relmetle: ®k, o a ?:isfiu gyakran rószeaül testi 

fenyitdaben. Az ódeoapa kJtetls.:n munkaidőben dolgozik, de 

funkciójából ad5dóan igen kerteset tartózkodik otthon. Az 

ádeeanya rerdkivul padín, mindent a lakáo repce :entativ 

tisztaoá;a árdekébon tesz. A  :isfiu ajlitott balkezes.. Lz 

1tállitáa is a szülők pedant ridj ara vezetgető vissza, e a 

nemegyazer radikaio, durva volt /r$ütÖtte . éter mezére/. 

Valőszinü, hogy ez i€i hozzájárult ahhoz, hogy a kisfiu be-

szód:,ben olykor rit nuozava: ok óozlelhet . 

5, Jz. f.lártA  /5;6  ővee/ gyermekről állithat j uk, fogy a, 

í coat° a legsajátosabb. iaüle.:. ugyancsak"fóliások", az apa 

43, az anya 3 áres. Mártának 4 t e©tv'3re van,  mindegyik  is-

kolás, tehát a kislány a legfiatalabb. Anamnesztiku© adata-

it-csak mer közelitőleg sikerült ri egisr.erni, mert a szalők 

vá;telenül zárkózottak. Abból, amit sikerült "kiszecini" be-

15IUk, arra lehet kvvetkeztetni, ho, y a kislány nos ília 

t erheaság után időre, komplikációmentesen született, beteg 

aó6t iráánete sem olyan, hogy annak alapján organikus k:ríro-

oociásra lehetne gondolni. 3;6 óves volt, ;.mikor óvodába ke-

rwl ;. vógtelenUI csendes, tdL6nk gyermek, oki . még a kisdr-

let ne„kezdásónek időpontjában is társtalan, ra_Anyos volt. 

Lakeaek3ríilmén eik jók, s v :w•os szólékez közeli issz-

korkforto© családi házban ginek. Lletformáijak azonban e á-

szen egyedi. ..:indkát azUiő - a. t a szomsz' dban lakó anyai 

nagyszülők is - a jehovista szekta tagjai. Bigott  vallásos 
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lberek, akiknél a vallás tanti szerint való álón a leg-

fontosabb. .ik "elhivatottak", "kiválasztottak", akiknek 

szinte az egyedüli céljuk a tulvilági életre való felkó- 

szil©s. 	"fJ1d.i hivsá tél" távol tartják magukat. Az 

összkomfortos lak .eben sem rádió, erem tclevizió nincs. A 

gyermekeiket végtelen korlátozással nevelik. Játékszereik 

nincsenek, az iskolás gyermekeknek éknek nem szabad kisdobos-, 

illetve uttUró foglalkozásra járni, nekik is minden idejü-

ket munkával kell tölteni. ilegtudtuk, hogy esetenként más-

más csalódnál jönnek nesze vallásos szertart ásokon való 

r szvótel végett. /ser`nplomuk, fizuk nincs, hiszen nem 

"bevett vallás", hanem tipikus szekta ta,jai/. lande ós 

testvérei eset5bcn nagyon egyórtelmüen kimutathat) az ott-

honi ingerszegény környezet, ami még társul a rendszeres 

jrO megvonásokkal is. ilindezek alapján beoo:olhatók a "ve-» 

©zólyeztetett gyermek-" kategóriájába is. 

A nem mindem részletre kiterjedő elemzős ahhoz fel-

t b tlenül elevendő, hv_.y aegállapitsuk: a vizsgált gyex e- 

r:sL: aktuális szer ólyisógóbenn megmutatkozó anomáliák pszicho-

szociális okokra vezethetők vissza. 

Már korábban is emlitlttUk, hogy a manipulációs téren 

retardált, vog3r más anomáliával rendelkező gyerrne : ek t Abb-

kavesebű diszharmonikus vonással is rendelkeznek. Az elsőd-

leges anomáliák máood.la ;os ós harmadle ;os anomáliákat vonom 

nak riagulc után /Gegesi, l )65, Gy ir r y J. 1970, Bőd'dr 1783/. 

i'z az általunk visagalt gyermekekre is jellemző. 

Tünde v,;gteleril gátolt, szorongó, aktivitása alig 

nyilvánul meg. Legalább ilyen aértékben gátlásos :;.árts is. 



iipikusan perem-gyermek, ek. azonban saját magát rekeszti  

ki a gyermekközösségből. :4agánSTossággava jellems8, hogy egy  

nap megfigyelték az óvónők, hogy 4árta több mint egy óra  

hosszat .ilt a homokozó peremén. ait kezét a térdei közé azo-  

riVotta as e15rE3-hátra himbálta magát.  

sikára a szélsőségesség jellemző. Igen labilis az  

ér.eleciyilága éa érzelmei szinte pillanatonként váltják  

egymást. lia ~~ ,yon kOnrye;a ► :airva fakad, de a követi.ezJ pere-

ben már olyan szertelenül vidám, hogy ezzel fegyelmezési  

problémákat  is okoz.  

A két k_ ofiu közön vonása az agresgzivit$fara való haj-

lamosság. Zoltán eleúsorbsn a jótékában óli ki az a;;reIIa-  

a .ivitását. Játéka tipikusan romboló játék. mga  nem kez-

deményez pl. ®pitést, viszont a társai kitményét ugy rom-  

bolja le, hogy kösbez, állandóan rohangál, ugrál.  

Péter gyakran verekszik. .; jobban kötődne a társai-

hoz mint Zoltán, de a tübbie:: nem szivesen játszanak  Ye~ 

le, met ha Péte ~ne a valami nem tetszik, azonnal  IA ée  

rug. xársait nemceuk pillanatnyi  i'elinciu.lásában búntal-  

m:::zZa, hanem "megvárja az alkaL:aat". Amikor agy órzi, hagy  

nincs  közvetlen felügyelet alatt, akkor torolja  meg azo-

kat - a többnyire csak vélt - sérelmeket, a:Lilyek esetleg  

órákkal korábban érték.  

i:TincieE;yik gyermek esetében közös tehát az, hogy a  

renöellenesdégiik nemcsak egy területre lokalizálódik, ha-  

nem több-kevesebb vonatkozásban k:_ha.t az egész 9zernélyi-  

ségstrukturájulcra is. Lzért tartottuk indokoltnak, hogy  

a fejlesztő tevékenyeégünk is  az c.góoz személyiségre irá- 



-73 - 

iw ul j on. 

2. LPeilesztéa  elméleti  alapjai  

Amint oast  korábban kifejtettük, a  fejlesztő  tevé-  

korlyoegLnnet tidy  igyekeztünk medvcílasztani, hogy a te-  

vékenyUúg célirányos, tudatoa legyen,  kerüljük  a prek-  

i:icizmuat, viezont azo`~.h.t az elméleti ismereteket vegyük  

c►.lupul, amelyeket az óvónők  tanuln.ranyaik vég'záse során  

eloa  j  átit ottak.  

.Améleti kiindulási alapként a ezcxnélyisógtej lesz-  

tás, illetve a peda;;cSgiai hat:x1 pezicholégíai tüs^vóny-  

3zeríisageit használjuk tel. ,,et igyekszünk e gyakor-  

latban dolgozó, olykor-olykor elesifrkiiiágre hajlamos óvó-

nők esá►méra értelezni, 63 uf;yanakk4r keressük azokat as  

öaezet..iggéeeket :a, amelyeket a  jelenlegi  képzősünk ha-

tékonyabbá tétele órdekében - az  elmélet  ős a gyakorlat  

icözclitóovel - hallgatóink felkóozit6s,jben is ka%latoz-  

tatni tudur_iz.  

Az emlitett  v orvatkozookbaA eólazerii elsőnek a di,_  
,af_____ke ós atruktura  isülcsönl~s~ána tüxv6nyének me.; emlité-  

s©, k:rtelmes©sünk szerint a  fejlesztés legfontosabb  esz-

köze a gyermeki tevékenység lehet. /r'o6almashatunk ugy  

is, hogy iig,yess© tenni csak ügyeait6 L;yakorlatok vág,ez-  

tet63e révén lehet/. .,vakodnunk kell azonban e  törvény  

mcrev értelr:,ezóeútől. ha  udyanira mereven,  mechanikusan  

órtelmessiUe, könnyen a  minden  áron való `,yakoroltatás hi-

bájába eeiiaic. Ls  pedig könnyen talervltetést eredményez,  

o köv eti:ezmény e gyakran a kudarc. A  kudarc okozat b ú l  

okká válva ezinte szükeógeaerüen negativ következcnén,ye. 



—74_ 

ket von maga után. túlvész a tevékenyoégi kedv, gátlásos' 

aág, esetleg annak ellentettjeként az agresszivitás, a 

dac lókhe 4 fel és uéa igen sok nemkivánat o© következmény 

jöhet lét re/. 

Ilyen esetben nemcsak a tevékenységre irányuló moti-

váoiás bázis kialc,kul; sa nem történik mez, nemcsak a fej-

lesztő hatásu tevékenység marad el, hanem mő ;  egyre jobban 

fokozódik a szemólyiségfejlődé ; diszharmónikus tendenciá- 

j a. 

kzért sem szabad ozem elöl túvesztenünk a koeF,zisz-

tc ,ion  valamint a r:.o zz viszony törvényeit sem. A-

mint az közismert, ez a két túrvény dsszesaóaében azt fe-

jezi ki, hogy az eber e kül:.nóöző tevékenységeiben, meg-

nyilvánulásaiban eltáró tJlettoégi szinten van, gines o-

lyan eciber /gyer .ek/, aki minden területen egyformán fej-

lett lenne és igy nincs egyetlen olyan gyermek sem, aki  

minden területei, teljesen azonos tempóban fejlődne. igaz 

mindezek ellentéte is. Hines olyan gyermek /termóazeteoen 

a szélsőséges sulyos3águ fogyatékosok kivételével/, aki 

egyetlen területen sem fejleszthető. ebben a bonyolult 

ö©ozefd gés-rendszerben az a gyakorlati kérdés szokott fal-

mei°ölni, hogy - éppen az elitet t törvények értelmében -

mire irányiteuk a fejlesztő t evébenysógünket. Arra a te-

rületre-e, amelyiken a  gyermek  a legjobban el van maradva, 

vagy arra, amelyiken  viszonylag gyorsabban, könnyebben 

fejlődik. gyakorla i tepasztalatok azt bizonyit j ák, hogy 

viszonylag gyakran követjük el azt a hibát, hogy azon a 

tcr;Ueten akarjuk fejleszteni a gyermeket, amelyen az a 



legjobban  el van maradva. Lz esetek 	oric á ;ábé l arra 

lehet köve t; keztetn ., hogy ez  a  "minden áron" való i ej lesz-

tési törekvés a "sokoldalualP vagy "minden oldaluan""fej-

lett eaber-eszmény hibás ártelc.ezóséból falad. /I:é; a lei 

el ogultabb, legaű bicidzusabb sz.'1ének se ; szabadna azt 

tenni, hol p1. a Jardboa mozgáau, maokúe járásu gyerme-

kétt gyerraekbalett foglalkozásra járatással fos.;tja meg az 

apró gyez eii örömöktől, a .t Juttatja sorozatos kude.rcél- 

grakkesf. 	helyett - éppen a rész-esz viszony tJrvó- 

nye ástelmében - mindig azt kelit rej leszten'ni:, ami a leg-

jobbat fejleszthető, amely ter: leten a ; eslek optimális 

eró±eszitések árán,  de  sikereket ér el. 

l`elvet3dhet a kárléc, hoc mi lesz akkor a  többi te-

idillitel. rre a választ ugy adhat j uk reg, ha f elhív j uc a 

'figyelmet a transzreg  törvényére. A transzfer ugyanis nem-

csak az e;ymást követe tanul .at segithetl, hanem érvi nyo» 

eiilhet; a transzfer-hatás a kűlunbözv  to  leteti, tevékeny-

ségi formák kö3$tti viszonylatban is. }Gondoljunk csak a 

végtelenill sokrótü óvodai tevékenységi formák kazU1 az ó-  

nek és a testnevelés - mint két 	 tevékenységi 

fosira - egymásra goakorolt fejlesztő hatdsáss4 i.sirt 

szinte elképzelhetetlen, hogy lenne olyan -- nem totálisan 

károsodott - gyertek„ akinél egyetlen olyan területet, 

tevékenységi formát  uem találunk, amelyen ne,1 tudna ered- 

ményt 	érvényeoUlni. Ezeket a területeket, ezeket 

a tevékenységi formákat kell r egkeresnixn.., és akkor elér-

het j , k, ho,;y e gyermek tovább fejlődik,  elkexűli az dlte,- 

lános kudarcélményt és terrLészeteoen megnyilvánul a transz- 
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fer pozitiv hatása ia.  

dzorc,san kapcsolódik az eddigiekhez a direkt cs iudi-

relz határa  is3lcsiinhatcíee  ti$rvénye. Vél ónyUni:: szerhit a  

felzárkóztató tevőkenyeág során hangsulyozott jelentőséget  

kap az e törvényben megfogalmazott t •tel, miszerint ne a-

karjunk mindent, minden áron direkt, kÜavetlen eljárások-

kLi jleozteni, illetve ne c oek i,,y akarjunk eredményei et  

alórni. ;eLmiképpen :3c:.n akarunk beleesni az Un magával tör,-

tónő, kerbenforgó bizonyitás Libájába, de u;y váljuk, hogy  

e fenti állitá3uSk:: t mégis éppen a manipulációa tevékeny- 

• illetve az azzal azoroaan vsszef ;;" óvodai ábrázolás  

köréből hozott példával tám szthat j uk ciá.  

udjuk, huzy az óvodás koru izermekea általában  szeret-

nek ábrázoló tevékenységgel foglalkozni. ezivoaen végzik  

ezt e foglalkozá iok közben, valamint a aaabadiú eltelté--

se oorán is. Az 	pedí , értékelik aae t evékenyslgiiket  

ego biztatják őket unnak további végzősére. hozzá kell ten-  

nilnk azt i::, hogy a nagyc oportban a  kötelező ábrázoló foe-

lalkozásoknetk a ár "tót j Jk" is van, hiszen itt nc:mcaak a  

gyermek spontán tevékenysóge az éxüekes, ha:.ea a teijesit-

mény is. A manipulációs téren cjletlenebb gyesiekre ekkor  

mál igencsak felfigyelnek e többek is /Linzen őt az óvónő  

nera dicséri, az S riun dja nem ker'il a legjobbak kdzé stb./,  

de az elmaradt gyer,.ek 	i:i .:.indinkább nyilvánvalóvá  

válik, boy ő ezen a téren keve;obó teljesitnénjképeo.  

vel intellektuálisan nerc, sárült, becsvágya is van, ezek az  

élmények érthetően kudarc-jelleSde: , s Árosulnak hozzájuk  

a : udarcokkal általában együtt jár:, negatív érzelmek is.  



1lye.ndo:: szokLák /kill nJser: a mál e.:iitett urljc:situtéry-  

centri.kue/ óvónak clkt3vetni azt a hibát, ho:,;y "direkt"  el-

járásokkal akarják a gyermeket felzáritóitatn3., azaz  mina  

többaz::r kóaztetik - nemegyszer követelik -, ....o,_4 u.ixa-raea  

ujr3 rajzoljon. 4..:zzcl viszont /lcgalábbis átmenet:.led is.  

zuételt zudareokba n.aja.^•olják a gyermcxet. 	ismételt ku- 

darcok hatására pedit; mini jobban idegenkedik ad ábrázoláy-  

túl, egyre elienszEnvcacbb leaz számára ez a tevékenyaéa,  

aó i► az a só,emély /óvórzá/ ia, aki erre kéaztetí. Lzt a mind,•►  

ixa:düL L állandósult con Iiktus-heLzet et cask tovább suly os-  
bitja a k3lcsönösen fellépdt'~xelnetle :a.~". Ilyenkor kell  

az indirekt eljárásokat alkalmazni.  

Jz ctbxxízoláshos -+ és amejdani íráshoz - sztikeéges  

finom mozgásokat ugyaxis nemasak maga az rzb.cázolá,a fejlesz-

U., hanem  igen sok olyan játékos tevékoryság is , amelyeket  

gyermek sziv esen vóg©z. lie a rajzolást ozat  essék tehát,  

h3nca: más játákoa tevókenycóg vége4tet: sével in-

direkt módon fejlesszék a gye:°H.ck finom moto2'ikájiá 't "káz-

4 •jye:38 zet".  

l;zért dartjuk indokoltnak a játékoaS411 tgUkeógesaáV.  

nek hangeulyozását. É. játák az óvodai nGvaliB egyik alap.  

vet5 eszküse, a játÓkos3ág pedig az az alapelv, ar.elyr..ek:  

az óvodai élet valar:aenrL,vi mozzanatában - ic y a felvárkc,z•-  

tet:Aeban is -- árv snyes:ilnie kell.  

1sunkárk elmólati alapvetésekor mindenkáppen szLlni  

kell a totalitás  türvényáxől, azaz arról, bo,y az óvónő  

minden pedagábiai azit;:ázcióJan c. mag8 t el j ea ezemál.yiaéd6..  

vel :cell hogy hasson a gyeriuck teljes szemlyiaéLáré. Ez a  



r;s8t;.:nkben ez3lt iu nélkülzha -tetlan, mert  
a/ a lemaradás a vyernek e.ktu4li szemOl.yis5gezerkeze-  

tÉnek bármely fakLol:ábAn jelentkezhet / hogy melyik-

be  és hányban, az mindi, egyedi/ 9  

b/  bármelyik ter;,iieten j  ele:r.tL.ezxék. is a lemezadúcs, az  

mindig  érit másikat is;  

c/ mintezeiib5l logikai szükségszerasg,t;el kjvet: . Ezi.k az,  

bogy  a ráb.at ~:sok nem lokalizálódhatnak egy-egy terü-

letre /faktoz•ra/, Lamm  si kell terj edrzii3k a gyerme-

ki személyiség egészére. :áű,peáig t,tE;,,v, hogy ennek ér-  

dekében ki kell használnunk  az óvodai  let  valamennyi  

lehetőségét, do külcinösen az ó116nó teljes s:.eaaályisé-

géb51 fakad:S pozitiv hatásrendsvert.  

l:bb  :n a sorban kell megemliteni a neve  l5si hcLpe ek  

t:irvényát, aaely a:,t r:angs:xl yozze , hogy  min-

den  neveli szitué.ciának mi ndig  konkxit, ..;¢ajátos e13:mé-  

n,y e, ok3áge van. á'ogalmezheturik ugy i.,, ho,y soha  nem  ta-

lálkozunk teljesen  azonoe, legfeljebb ea . hasonló esetek-

kel. UilLnösen akikor 411 ez fenn, ha nemcsak a tüneteket,  

hanem az okságot  is nézzük. sudai sizl kell vendlnk, hogy  

a ki,il,,nbözá ok-okozati odszef:i6géeek követl-,evtóber, egyo-  

d.i.ként alakuló ilyei-a.ek mindig "megismételhetetlen, m.ird 3.g,  

csak egyszer  e1ő.iordu1$, azaz a szó szoros értelm5bQn vett  

e ~~;yedio,'° ,°JegeQi iii9s, 1963/. J .„;yedis °,, _linden esetben  

cuak egys zer el3,:ordul.á, a148 akkor  is, ha vannak hasonló-

ságok, ba van lehetüség; a  tipizúl.s  ^a, :;,ind a s  oksá, .mind. 

podig a t wnetek vonatkozásiban.  

::z31-c lenne komoly, adott esetben ví ; zetea hiba, ha  
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bármikor, ö ~.rmi.fáie "sablont" prúbálnánk zlkalazni. .sért  

kell fia,z;sulyozn'.zzk, 	mi/yen fontos az cgyedi, oksáa  

pontos feltárása, a konkrét, cayedi fejlesztési  terv 1 ké-  

szitése és  annak  olyan  v5ure`r:ajtása, amelyben ütvLwődfk az  

elméleti tud.atocaág, val -~: mi.nt a kellő  tapintattal é.: nv.gym.  

fok;z hivatástudattal v."zzett ..:ir,dennapos munka .,  

A z e:nlitett tUrv::nzisze.: ~ úégck figyelembe vétele nel-  

lett az egyediség szabja meat  tehát a fejlesztési módot és  

annak szervezeti kereteit is.  

.fl felzárkóztatás tartalmát és szervezeti :orm:áit te-

kintve i.5t, ellentétes nézet ill. gyakorlat ala-

kult ki. .sz egyik az erősen didakticista, azaz a tanulásra  

orientált. Lnne.k rái2atá fel, hogy az $vodából iskolát esi-

na. t másik a rei'ormpeda;á gia te.n,itásain nyugszik és mini-

dent a spontán gyermeki 3nkxfe;jlŰd6ere dpitre csak az  

a- Ekt eljárásokat alkalmaazc., s nem  egyszer intuítiv  

vizációra készteti a nevelőt, azaz teljes egősz;ber, felad-

ja  a texv: zexitséget.  

P:em s:lAult ki egységes swemléiet a kereteket  ille-

tően sem. . vonatkozásban olyan kérdések vet5dnek fel, hogy  

a szervezeti kereteket tekintve a f elz :rkáztatá foglalkcw  

zások egyediek, mikroesoportosok, vagy m: tycsoportoso':. le-

gyenek-e. Az időbeniséget  is ugy vetik fel,  Logy   rLszid Js  

/azaz  a  nap  egy  megbatérozott időszakában!, t eljesi.d5s,  

/azaz az egész nap  folyamata speciális szeiteaettségü/ le-

gyen-e /t•:a„y, 1982/.  

:13. a saját munkánk megtervezésénél arra Virekedtünk,  

13o:7y ugy legyank t ereszeriie:>, fokozatosa: ; s folgama.t©sek,  



hogy u aesuiekcaopoxt :,segszokott élel;áí; ne zavarjul:,  indo- 

kolatlranul ne emeljünk ki senkit sem a gyermekbözüseágből,  
a  fej leeztend.3 gyermeket semmiképpen ne kényazeritsük,  

legyix.r~ játákoaak, és a fe,jleaztő foglalkoz.íaokat a misk-  

üenkori konkrét helyzetnek megfelelő időpontban Sa szerve-

zeti Y3rnz:j.óan végez$iik. :d lnden nap volt tehát f oglalkoa-  

tatds, de az időpontok az adott nap fU gvér~y eí voltak, ée  

a konkrót helyzettől függ3tt az ia, hogy az egéaz  oeogo~t-  

3e kiterjedt-e  vagy csak a kisőrleti ezemülyekre.  

3. ~ Pl~ ,i iesztLroEaa? k oa,ísok  

,orábba,n felvázoltunk fej  1eazt tevókenyeégünk  elvi-► 

-elr.iólati alapjait, s a kc3vet:sezcikben az amlitett alapokra  

épúUü t;yaKoriati munkánkat iamertet  j  ük.  

A fejlesztő tev .:ker.y3égiink időtmrtalna 5 hónap /1982  

szeptembertől 1):J3 janu.ár vőgáig tartó/ volt. Fej leaztáoi  

tervUnkben az előuiekben emlitett tdIvényazerttségek, vala-

mint a gyerLekcooport ejoaanvk - ,:a ebben külundaen az 5  

Gyermeknek - konkrét Yejlettoé,:i szintjét, valamint az óvo-

dában kialakult nzoká3renciet vettük i:igyclembe. Legalább  

i1yEn mértái:ben vettük figyelembe azt, hoa a nanipuláci-  

ó© f e; j lődóa i,rdnyát tekintve megfeleljen  a roroxko-dieztá_  

lie ir:lnyrak. /.,lűovür a nagyizomcsoportok által végrehaj-

tott nagy, szslea ív;i mozáeok alakulnak ki, majd ezeket  

követik a kisebb, finomabb mow&:i:sok, a finomrnotorika/. Lzt  

igyekeztünk mindegyik j3tókos jelieúü tevékenységünk meg-  

tezvezée.inél óa végrehajtáeándl szem előtt tartani.  

14ljárásaink a KÜVBtkezők voltak:  



`~~ e tört6ú5 m z .s-r..iű,:~ ir:+nek ötletét részben  

la‚krs i:lárc 3yakor7.ati munkássága, ré..abEn a Szov  j  etur:ié-  
ban végzett tanulmányutunk gyakorlati t-a.z,F►sztalatai au-  
go.11tái.. .:iagyUan segi ~ ett az, hogy a  k1.sér3.etbe bevont e-  
gyik óvónő tudott  fuvolázni. :.mikor cl ;$zör yaev:tttc a gier•  
mek.ek közé  a hangszert, azonnal felk.aláettü vele a gyc-rüa-  
kek érdeklc"r,léeát. Undenki felfigyelt a fuvola a1Fk;jára,  

csillogására. Igen ;s:.dc-.kesn::k.ss tal:'lták. azt 3.s, ''-;o~'y ezt w  
hangszert nem ugy kell tartani, min  H az általuk már jól  

mert, a ci:roportve.::eté óvónők által  rendszeresen ie3zr,«It  

furulyát. :.:ég inkább  tetszett 	::, ,.. ~igjae A gyermekek nagy  

élvezettel hallgatták az ávón5 játékát, ós szinte alig en--  

vedték, h.^g.y abbahagyja. Az els5 alkalommal felttint, hogy  

t3bb gyermek ritmikusan himbálja magát a dallam ritmusi-

nak mQgfelel ien. Igy könnyen kérhettilk, k.ogy az óvó nőni  

játszik  nEn:ik, de 5k "táncoljanak" a dallamra. Mégpedig  

hogy Zehet5l,eg csak a kezUkkel, vagy a ;-:ezakkel AgL  
:Or= a gyermekek 4rthet3en szivosEn vállalkov,ta,k. Nagy  
kedvvel utánozták p2.. rz viden uszó kacsa széles mozdulata-

it a "Kis kacsa fürdik" dallamára.  

:t'ezv3zerüaégifnk ubbrx állt, bogy  tudatosan vdlogat--  

tunk a kül'dnbözó :;._.:.crt dalo i. , valamint az  óvodai zone-

hallgatási Pryagból. Válogatásunk egyik legfőbb szempont-

ja a  ritmus  fokozatos gyorsulása volt. ;'o:.Qz,otosnn halad-  

tunk a "parla.nd6"-té1 a "tempó giüsté"--ig; illetve az e--  

gész-fcsl-negyed.-ryolcad-tizor►hatUC3 hangértőklg.  

~ a 

 

improvizálásba bE;.:adcsolcsd.ott a ,:.j,sik  óvónő  io.  ~ 

a r..odell szerepét  igyekezett bet::ltGni. A. ritmusnak,  il- 



letve a ik:n,;ártá 	Wagi'eicicn elócz3r az egész kar3ó-  

♦al végzett nagy, szótesivü, 1 ~~ mozdulatokat. A gyax:ae ►  

keá utánozták. AhoLy gyorsalt a ritmus, co:;ke.nt a l,araz ,-  

ték, uc;y kiaebuecitek a mozdulatok is. r•okoz ~.:tosan redaká-  

ló~itak kü*ürcbó2, csuklábói, vág;il csak az  uj j ~.~kb5l t:i:t~-  

n6 mozgdso.cre. •/texmés:.c:tesan ez a redukció nca ely napon  

ment végbe, hanem fokozatosan :;:yDt egy f é l hét alatti.  

A gyermekek nagy kedvvel vjgcztáx a f;yakcrlatokat, o  

mek;iepóen rüvid id; alatt eljutottak arra ú szintre, ho ;a  

ön~`aagun iamertóx iel, : iZOgy milyen do lla:,,hoz-ritmasi:oz mi-

lyen mozgr►o "illik". /Lar;eulyozzuk, ho-ra ebbe z:en:.calk a  

ki:~ó~ leti csoport tagjait, hanem az edósz gyermekcsoportot  

bevontuk. 	hisórleti alanyokat •termószetcac;rf 	fig;; el-  

t iák:f .  

..: ~r az első alkalmakkor be=mapcso:.c3dott mind au  üt  

gyerme is. A ráj;.k vonatkozó mec,f:ig;,,•e1óacink tapasztala-

tai a kiivetkezóki csoport ©63sze tetazólegesen helye<s.:v-  

dott el. .,aárti cís Ainc:e eleinte mindig egészen hátul, a  

Cibbiak mögJtt ta:mtózkcxiott. .:z aan;yira s:rembet;, ►nő vart,  

hogy teltó t eleztkik, nem akarják, hogy a tjbb.tek láacfik ő-  

ket, viszont ók mindenkit látni szerettek volna, :4h{xty  

rk.) mulva -, eitev6aúr4 szerirat a si:corélsa5nyeik f a.:Uzúciá-  

oa, illetve ;,átlásai3c ca.3kkeudso ilatására o2 a hútrahu-  

aóü.zsuk 	nam volt aruji:.^a szemabet;,inő. K.ati::.a a kezdettől  

f oeva oldot taboar. mozgott, vzaeiwed6se na.;. vo tt annyira  ~►-  

tolt, mint 14.11áe ja iini3é,  

J ~ 

 

hatással volt az improvizáció Péterre ée 'Loltánzg  

is. ,iket ez ab önként, zenére vág,ztatt :no:,gúe inkibb Melt- 



83 NO  

tc. 	rt4ha ...adult elő, hogy Zoltán bohóckodott, YdtsAl.  

nek pedid r-►ü,°es$div megnyilvánulásai voltak. 	vc;lji,tkv  

hogy 	C3oh6Leiodásai mdgött úz otthoni. elf oi toti tsSg,  

i'ótex agressziói uijLdtZ ped.:i,g az ugyanosak otthoni abreaz—  

aziv 61aGrayed ilatása nyilvánult wog. A zc:nLro tjrcónó  

i,c:aprovizKíCiót 	ugy jr-tókelnetjiiks  hogy  az j3 hatás- 

sal  vol.+; L.fac~ie~;yi..i~ gyezmeit ag.;sz szemólyisore.  :~ o:á:t3aad 

azt erecimóryeLte, hogy  fejlesztette a 4ozgáslcoo.‘áis.ácáát,  

hogy fokozatosan eljutatta s gyermekeket a s:.álosebb  

L,asa~;ásori vt;g:;óc3ónek .kéiaessóges yó2 a finomabb nnozgáeokig,  ha•. 
nem fejlesrtette eoztótia.ai órűoki.iket, yegit.attL a figyel»  

wük íie8zpontositáaát, gátláea8aágot oldott, illetve tul—  

rnostgáaosad8ot gátolt.  A  teYfker,764g 3zUMt"Orr6s volt, ei—  

ker61mány k:Y.s6rt e, igy hatott a g;y LII.aakek önbia.al.mára  v  tom  

vábbi szabályozott iLozgásv3gzáare is motiválta ó]cet •  

i. zenóre tbrtóAő improvizáció mellett felhasználtuk  

a '~o•' , ox ,  pozitiv hatásait i s. k.rrs az alábbiak :kóeztettek  

beruaMnycett k bábozáe általában feloldó ht:táa ;,i ádát2úsok—  

kal kiiszu6dő gyemLfre. A s.zof.•ongó, 	gyer,.eL -- isii—  

Iüntieen e,kkoz•s  ha  paraván án nIbOt t báb o2.ik, azaz ő maga r~ j t— 

ye marad —"...a 	álarca u1ú: t;v.ci lejtózni, e drukkját,  

gátláaos®ágút mintegy átharitjc oabüsa; álarcba  31t.:ave, 

vrst;yis saját izgalmát legyy3zve azErepelnet, produkálhatja  

magát+; 4Lenceiic, 1971/.  

A  bábuval való dzamatikue játókbe.n igen ra4y szerepe  

van a mc,zt{áanac, mógp4die a kifejező mozgásnak. r:hY.ez  

szont Kózi:gye88é~ kell. Le erre iJ órvón;,; te a dinaníiu;, óu  

scruktura isvlcacinhatáea.  



2s4r.Ls ui.:.:aieh'r:e+t~a 1;ozz.á, bogy as  Lvodá.0 koru ayerme'.,.  

naayon szivesen játszik 3 babbal,  mert  azzaa., hogy a bábu  

"őletre sw1", "csodát" ál it s  e azzal, boay maya ia 51ei;te  

tudja  Keit4Y11., aajit Gre ij6b31 tudja 6:t a "osUdit" ú.egte-  

::•eu,teni. , akazda a b{bosáe 	szeretetdket, ho.ay j4t6k,  

u az Js, :-•Jr„j nagyon k3nnye:rt létrejUn. 3 bábbal  való i147111.  

t 3.f'iká43.4 *  

~̀ '1i~Y ele~be kell et t azonban v ennink itt i s  a °okozk-  

toseágct. 1íz volt  a se'ztesv6aiin?:, hogy  ha  azonr.al kesztyLil.  

bAbut edurús a manipulációs tőren retardált gyermeknek, ea  

áppe,n az ujjainak  ügyetlen ID ►oag  :ea miatt - nrm tudja a  

keZIe er©dmányt eléini., flo esetleg  kudarcot vaiiva, ked-  

vőt veszti a további. ;játókt5i s  

wsért eleinte csak fe~kanál, illetve eikbábukla 1 jet.  

razottunk. Lsc®b, i:.o:.gatráQa is fejleszti a kózUgyeoo`3get, hi-

szen mindig  ugar  maghatározott iragas s•ágban kell  t  a rtaní. a  

d.:zet, u bcsz .:l.ő bálanak mozgást is  kell banLsitand., es el  

6rz6i:e2tetw;  e, hogy Si:pen 5 b  eaaál. /L13seUr lehet ug  , ,  

hogy az a1iur k:Snyökbcil iaozobva r; -{r5legeser, moaaatja a  

bL3aőly Liá'out, majd ug3r, h,,.,  a be3z$lót jobbra-balra tra-  

145 olio:i:'ditá.88a1 	Zat air csuklóból well coiT24la:,/•  

.~ 

 

fokozatosság l+erivetkeaú 16pcn5je  az volt ,  body   a ayerme-  

k. o;s ki : urt pir~;-•po.sa labd~ct hu :ta.k az i:rj  j  ukx'u /oz. volt  a  

báú ,:ej el. y 	csak .az uj jaiR mo:,g.soával 6rzó;relt ettvk  

u a t; ő:r►t? t o s • iauv 14 'r' M•  

Vii  Icesztyüi,ríbot ..a.pta ~.~s A keaatyiibib már  i~en~ye2- 

te  (:   ;aiitelyk-, a matató- s 	 u  kisujj összerendezett ^cs. 

Űdsdt. 

 

 ►.ht:es viszont 3ó "elc""tróninsn volt a sár e:zíitctt  



fokozatokon való játók.  

Ilyen módon igyekeztifnk érvényt szerezni a proxi&o-  

dieztália iránynak megfelelő gyakorlásnak.  

Idea  sokat bjbüztu.r.r: a szabadidőben. Az dt kisérleti  

szersüly is egyre ~~,,yaiexabban kapcsolódott be a játákba, s  

ha a szituáció meaangodte, csak az 5 bevonásukkal, azaz  

mlkrocsoportoe szervezeti ,1:oiz.ában vógeztd.k a bábozást.  

A  bábozás pozitiv hatását a következőkben l€t j uk:  

A  L;;fermekek mozgása koordináltabbá vált, s nE::.csak a szé-

les 	'venom  az  ujjakkal  vóazett finomLnosgáselcat is gsa*►  

kox•oi.hatták. A tovvi.e:ny:aüa kedves volt azámukrec,  ®ikeí~ét«► 

münyt eredm:.:nyezett. Lz által,  valamint int a bábozás  koráb-

ban emlitett feloldó  hatása követkeűtüben oldódott a gyer-  

mai.ek gátlásossága, a tulmozgdaosoisra podi;; fókez3 hatása  

volt. A bábjátók hozzájárult verbális r,ifejez3kópeeségiik  

fejlesztéséhez, kreativitásuk kibontakoztatásához,  o nem  

utolsó  sorban ahhoz, hoay bizonyos mértüktl anmeglralóraitá-  

oi lehetőséget is nyerjenek a játék segits6góvel.  

Ea  bábozáshoz hasonlóan  vettUk figyelembe a proximo-  

disztális irányt ós alkalmaztak L: Yokozatoaaágot a la 
 

,v ,~i való  játékos gyakorlatok Jssweállitása ós vLgeatetóoea  

aorán is.  

Alapmozgásként u feldob áat00lkapá3t választottuk. L z  

ugyan a nugycooportban már  meghaladott követelményszint,  

de e;yfelól a gyermekek amoaa=ásfej letts6ge, ::: ;afelől pedig  

a labdabiztonságra - ős a vele járó  sikarólmónyekre -  

re_.edve ezt a gyakorlatot  választottuk. A szert /labda/  

is a fokozatos3ágnak megfelelően  választottuk meg.  



.apesztalataiL szerint a  nagyobb,  k3nnyebb, kevésbó 
í7 ln as labdával való bánáshoz /feldobás-elitapás/ a  szé-

les iv+i mozgások is elesendőek, sv"t ez a szer ezeket a moz-

s  6sokat igényli. 4.zért elvszar kz zepee nagyságu strand-

labdákkal játszottunk. / innyii, nem pattan, megf oltható/. 

:.':ósodik fokozatkánt kb. 25 cm. átmárőjü, könnyű, puha, szi-

nes textilhull€adó_;bó1 kóazitett labdát, majd harmadikként 

a t ostnev elégi szertárból kdlcs inzt tt kiolabdát használ• 

tus. ízek kaz3a jellemzője az, hogy nem pattan, o viszony-

lag L:eoragad sat6. :,ltórő vonüsaik viszont a nagysági; ós a 

kem6nys5 ; terén vannak. Lzért a kislabdákkal mír az egyke-

zes feldobást-cikapást is gyakoroltattuk - sikerrel. 

! fokozatosság k$vetkező lápcsője az volt,  hogy  kb. 
15 cm. átmeirőjil gumilabdát használtunk, majd «gint egy 2 
b'nap elteltével - t cniszlabdákko l végeztettilk a gyakoris- 

tot. . z a fokozatos fejlesztős szintén jó hatással volt a 
gy ermdkekre. 1.gy re iigyesebben bántak a labddkkal, s amikor 

a gumilabdát kezdtiik használni, már nemcsak a féldobú®t- 

elkapást gyakorolhattuk, hanem j61 ment e pettogtat;s is.  

Lz pedig már kimondottan jó mozGáskoordiníciót igényel. 

A labdával vógzett gyakorlatok pozitiv hatását a k.$-

vet:.ezúkbcn látjuk: 

A  szerválasztáo helyes 741tz next lehetővé tette a 

gyakorlatok fokozatos nehezitésót. Éppen ez a fokozatos-

ság volt az, ami -- a labda iránt órzett általános szere-

tet nellett - sikerélmények birtokába juttatta a gyermeke-

ket, s igy a.. gyakorlatokat mindvégig drUmmcl végezték. Az 

amlitett pozitiv érzelmek motivációs bázist képeztek a 
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további gyakorlütv©gzéshez. A fokozatűean nchezed3 ;ya.kor-

latok segitettik mozgás koordinkfltságnak, az ügyessé  

nek a fej lódcósát. ti gyakorlatok holyee elvégzése figyelem-

i:oncentráciöt. fegyelmezett mozgást igényelt, s igy ez a  

szer, illetve a velo való j '.taz ~;a nemesak a manipulrciős,  

hanem a személyiség egyéb komponenseire is fejlesztő hata-

su volt.  

As egyéb játáktevákenyeágeket is sikerült a fej lesz-

tóa szolgálatába állitanunk.  

áok ügyeoitá gyakorlatot vigeztettünk a homokozósan.  

"tortai orraáLás", a "pogáeeak6szitéu" kedves tevókkenyaá-

"!ik volt. A gyermekek csak azt tapasztalták, hogy játszaa-

nnk, de mi, akik figyeltük ezen tevéken.yaágüket, megálla-

pithűttuk, hogy milyen dgyesoá'et igénylő - a mi t.:,bb, fej-

lesztő - az, amikor c nedves homokról ugy kell leemelni a  

űrmát, húgy a "torta" ne aárül j ün, hogy homok egyben ma-

radjon. Az  elká; zit ett süteményeket száraz homokkal "cuk-

rozták". /Ez a tevókenysóg a kéz hüvelyk-hutató- áa kis-

ujjának összerendezett mozgását igónyelte ás fej lesztette/.  

Köztudott,  hogy az óvodás koru gyermek a szerepjátéká-

ban ós általában a játókában - nemcsak azamvlyeket, állato-

kat, hanem tárgyacat, jelenségeket iá imitál /Kovács, 1975/.  

Est használtuk rel arra, hogy "homokórásdit" játsszunk. Az  

óvónő hozott az óvodába egy  tojásfőzéshez használatos ho•  

aokórát. A  gyermekek  izgatottan figyeltük a lassan pergő  

homokszerveket. Lkkoz° kapták azt a feladatot, hogy a markuk-

ba szoritott homokot a homokórához hasonlóan lassan enged-

jók ki egy tortaatitóbe. A gyennokek örömmel vógestók ezt  a 
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tevékenységet iii. :.:z a játék pedig igen komolyan idénybe 

vetten kéz izminak finomMeOgáeát /az ujjak tónusának e-

gyenkénti okozaton lazitAMM/, ós egyben fejlesztette is 

azt. 

A kieérletbe bevont gyeruekekkel mikroc3oporto:, fo ,-

lalkozáaokat is  végeztünk. foglalkozások bizonyos érte-

ledben haeonlitottak az vvodai Nevelési rro ;rar /1972/ 

tervezerü kötetlen 2o;íalkozásaihoz. A tervszeri kötetlen 

foglalkozások fontos kritárivaa, ho y a gyermek cpontán 

érdeklődésére épitenek s nemcsak a nap meghatározott idő-

pontjában szervezhetők, hanem bármikor; sőt ismételhetők 

is,"  A x'aav'itel tehát dnkénte3, nemcsak az óvónő külső 

késztelésén, Yenem  döntően a  gyermek  belső motiváltságán 

alapul. 

Mi ezeket az ismérveket igyekezt'ink emlős módon al-

kal :ázni. M 'pedig ugy, hogy a aikrocsoport megszervezését 

a gyermekek belső rnotiváltedga mozgóvitás val v.;geztíik. Ll-

sősorban csak nekik javasoltuk, hogy  kapcsolódjanak be a 

játékba, de természetesen a tdbbi érdeklődőt sem zártuk ki. 

;dint azt már korábban emlitettiUk, az iát gyermek általában 

nem tudott elmályalt®n, a tdbbiekkel közösen játszani. b-

ben  vagy  gátlásosságuk, vagy romboló-kapkodó játékmódjuk 

is akadályozta őket. L,zért a játékidőben viszonylak; k,iny-

nyen, s - amit igen  fontosnak  tartottunk - tapintatosan, 

feltünós nélkül lehetett 5ket kül4in cooportba tömöriteni. 

tapintatosságot 63 a ieltünés elken .lést azért tertot-

tuk igen fontosnak, :sert nesz akartuk  tudatoöitani - sej: 

benníik, sej E csoport többi ta ;  jóban - r;o';y ezek a gyerae- 
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kek mások, .airit Fi iJbbiójs., boly el vannak maradva társaik-

tól. 

Az igy megszervezett mik oceoportos foglalkozeok al-

kalmával sok játékos utánzó mozgást vígeztettiink a gyerme-

kekkel. imitáltattuk az uazást, a bucsuintést, az ujjak 

eegitségivel tjrt:n3 zongorázást, az esi perbés5t, az olló 

nyir3 mozgását, 	tiltat, ferye;et:'at. Játszottuk 

az"ujjak 3Uresztget 36t°', kol -o:k;okkal egy marokból "p,nzt 

8zámláltufk", falra árnymozgásokat vetitett ink /stb.,', azaz 

játókosan v'geztUnk olyan tranzitiV 6e intrazitiv moz;gá80.- 

kat, amelyeket a  gyermekek  y civesen utánoztak, s amelyek 

szintén kivették proximo-disztális irányt /uszáot íl az 

0116 nyírd mozgásának utánzásai t  s igy - a  korábban vázolt 

tjrv nyszer°deégeknek is megfelelve - valóban fejlesztő ha- 

íaua . voltak. 

Isaóteltcn hanfgsulyozzuk, hogy ezek a fejlesztő fog-

lalkozlsoh nem zavarták meg; az óvodai napirendet, hiszen 

nem előirt időpontban zajlottak le, bár minden nap 10-15 

percig tartottak. Játékos jellegük miatt a gyermekek ozá-

rára kellemes időt:iltéenek bizonyultak„ 4.eljesith.etőek vol--

tak. - hiszen érvényesült a fokozatossá - a igy a gyermekek 

eFi érteLmden csak sikerélményeket élhettek át. igyekezt . nk 

L szervezésnél minden pejo ativ me t kilLnbdztetőst elkerdl-

ni, nehogy agyerssekek Jncrtékelése, vagy a gyermekcsoport 

v6l ►éne negativ legyen. Amikor csak a kiscórletbe bevont 

gyermekekkel foglalkoztunk, u=y vá laezt ottuk meg a foglal-

kozás időpontját, hogy a fejlesztendő gyermekek ne záród-

janak ki az óvodai élet egy3b, fejlesztő hawásu, vagy más 
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pudi4iv élményt bir.tomitu tevékenysági +crmáiböl.  

~ megtontolávol:ra alapozott módszerek eredmónyezték  

azt, hogy a ,„yezmekek mindvégig szivmsen kapcsolódtak be a  

kázjs tevékLnységbe, sőt i6éryelták is eze<;et a foglalko-

zásokat.    

Tg,cra j  ::lentő© sikernek tekintjük a.z;:, bogy  e fejlet-

tebbek neLl nevették ki az Ut gyermeket /a: ívónók szerint  

korábban elög gyakran kinevették, lekicsinyelték őket/.  

rozitiv változ,lsosat %szlelbettilnic a kiaérletbe be -  
vont valamennyi gyermek e.ktuAlis személyiségének fejlődésé-  

ben. Kiegyeszsulyozotta,bbá • áltnk, sok boldog, Orcimteli 64.  

rút éltek át  játékkal. /.lirxiezeet .. mivel korábban erre  

vongtkozö részletes vizsgálatokat nem vv:geztünk - moot is  

csak tapasztalati aikon regisztráljuk/.  

übjaektiv múdon tudjuk azonban kimutatni azt a fejlő-  

clést, amit a m..~.nipulácicí terén produkáltak. A fej lesz t°  

fonlalko$:eok végén - 5  hónap idő eltelte  utdn  

teltük az 	mérésével kapceolatos elgrásainkat•  

Az alábbiakban k3z31jüi: az 5  h5napos intenziv fagZals.  

kozás befejezése után végzett méréseink adatait. /A  dny-  

ny0bb dasze=lasonlitás érdekében zdréjelben kUzx31jiii: a ki-

sé ~.~let negkeud6s©kor mért at3atokat/.  
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lo. oz. tdblázat 

1 	NCI'  tletkor 	1 . 	' Th. 	1 41i.  

I 
1 A. Katalin 

A4 Vinda 
I 
1 D. Zoltán 
L. ?‚ter 

giuMixtu 

5;9 

5;8 

5;9 

5;10 

5;11 

1 /544/ 
/5;3/ 

/5;4/ 

/5;5/ 

/5;6/ 

42 
39 

43 

41 

38 

/39/ 
/36/ 

/38/ 
/36/ 

/36/ 

14 
11 

15 

12 

14 

/19/ 
/15/ 

/18/ 
/17/ 
/16/ 

432 /450/ 
470 /493/ 

42C /494/ 

446 /510/ 
454 /510/ 

6,48 

5,95 

6,57 
6,50 

5,28 
_ 

/4,44/ 
/4,21/ . 

/4,o4/ 1 

/302/ 

/3,92/ 

Ha részeredményeket összehnoonlitjak kideril body min-
den:Att jobbeik, mint  az  alma, a asseptemberi mér4s részeredmé-

nYeL,  Az A. átlaát dsezehasonlitva azt látjuk, hogy az a-

rány 6,15 a korábbi 4,06-hoz viszonyitva. javuldo az dtlag-
ban egyáltalán nem elhanya3olhat6: 2,09. 

Legmagyobb a javuldu L. k6ter(...3etében /2,78/ és a leg. 

kisebb Sz. lertámll /1,36/. Sajnas, last iu med Sell Eillapi-

tanun, hem J. „Iárta helyzete a legproblematikusabb, az 5 

esetőben jelentkezik a leasulyosabb uhendicapp", és az 3 fej-

15d6** perspektivikusen IA a leskeve5eb6 biztató. 

Ardskas lehet az J émermek teljesitményének deszehason. 

litása a dolgesat els5 fel6ben Oemutatott mérési ereamények 

tilkn;ben. As 1. as. ugynevezett ituerszegóny kJrnyezetben 

csok manipulációs hányadoodnak dtlaga 4,56 volt, Az tit k i. 

sórieti személy első mérési adata. ennél 1.2 yengébbnek /4,06/ 

mutatkozott. Az Jthénapoo fejlesztú fogialkozás vgn tapasz-

talt 2,(.9es javulásaal az átlag 	onelkedett. .Lz már 

jobb, mint az 0185 részben szereplő 2. sz. Lzfertkcsoport 



5.83-es átlaga. Podia  ez az '5 M51 állé 4yer:ieúceoport 

mindegyik tagja egyártelc;áen a  szociokulturális deFriváciá 

tatása alatt alt.  Ezek az adatok önW a ;;ukban is i=:azo.'. j ák 

a fejlesztő tevówexqadg lét j oosultsát, 	szattsézessóp 

gat. 
A fej le©zt csel, z:oopenz. cióval foglal oző szakiro-

dalom szerzőinek többsége kateg6rikusün kijelenti,  hogy  

megrol tati orecis 6ny eléróséhez mintegy egy: vea fej leaztű 

munkára van si 3e,. ginnek igazságit sermikó pen 	r- 

dúJelenhet j ,:k 	hiszen a me ;állapitás3 tJbb6v es, több- 

ezres populációval végzett clunk4 tapasztalatai alapján  fo-

„;al az6dott meg. :i. nei . ai ►.arj uk azt bizonyitani, hogy en-

nől c veaebb idő is elegendő, hanem csak azt, hogy r3vi• 

debb idő alatt is lehet xim:utatk ató eredmónyeket elérni. 

:3izonyitáaunkhoz a mérőses adatok mellett - részben 

kon-rollként - az 5 gyermek ábrázoláséban mutatkozó fejlő-

U st használjuk fel. Az ábrázolást mint  fejlőd isi mutett 

azdrt iái célsaeru figyelu be venni, ..,ert az : vodákban 

nines aüezeres móxósi lehetősa,, viszont : bxrázolás minde-

nütt van, a an nak tárgyilagos eienzáse sort se;iithet a 

szintfeltárás, valamint az erednóny regisztrálása terén. 

,aud a spontán tapasztalatok, mind a :. :utatások azt 

igazolják, hogy a eiye.r:Itek Liár óvodás kora előtt is szeret 

ábrázoló Cevé4erays44et vigezni, rajzolni. Erre rz küldnbd— 

zű életkorokban =la ed' motivümok késztetik. Kezdetben ea 

általában ismert tevókenys i vágd,;, a mozgásigény hatásá-

ra "rajzol". 1.azreveszi, hogy a L.ezében lévő eszköz nyomot 

hagy a pepiron /falon, butoron/, s ez ujabb .:rdrn forrásá- 
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vá válik, mivel azonnal látja a tevókenyaége eredmcn t. 

Ezek a fázisok a bdködő, e Ici ő, csajú a kÖrkörvo firka 

stádiumai. ezek az "ábrák" a moeqitaának fejlettséait is 

vautat j 4k /proxixo-disztálio irány/, de  efyben mint funk- 

ciék visazahatnak e szerkezetre, s ügyeaitik ast. Három. 

öves kora táján kezdi hasonlitani a rajzát valamihez, i1-

lotve rájön, hogy -,z hasonlit valamihez. /Kiss  T.,  1969/. 

bz ujabb drömök forrása, a mindinkább kéoztoti 3t az örö-

möt nyujtó tevékenység megiamétlésóre. K3zben fejlődnek 

megiemer3 funkciói is, én ábrázolásában megjelenik az 62%-

zelmi, majd ez értelmi szinkretizmus. Terméozetesen ekkor 

még ool: technikai nehézséggel kell megküzdenie. Lassan 

alakul a finommotorikája, de e7yre jobban tudja ir.nyita-

ni e vonalvezetését. Ez el: késziti a fejlődés követLezű 

a rakaszát i 

"Az ötödik életévben a  gyermek már lekilzdötte as 

alapvető technikai nehézeé3eket. Növekszik a valósághű 

ábrázolás i .v énye. Ábrázolásmódját sokáig az hat `rozza 

reg, ho..-;y mit  SA e dolgokról. A szemlélet alá van ren-

delve az iomeretnek. A gyermek a valóságnak  megfelelően  

re j zol, csakhogy nem ugy rajzolja a dolgokat, ahogyan lót-

ja őket, haneu, azt adja vissza, amit tud róluk" /rY,érei-

liinót, 1970/. 

Mindezek alapján megállapithatjuk, hogy az ábrázo-

lde a gyermeknek olyan örömmel végzett tevéket ysó e, a-

mely meghatározott manipulációs, és intellektuális fej-

tettséget igényel. 

Fla  az óvodás koru gyermek nem szeret rajzolni, a 
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rajzolás s2dm:Ira neri, 'tSi'Uteli tevékenység, akkor j  ogal  

tételezhetjük fel, I.oi;y veg.),  a rranipul3ciÚe vagy ;z intel-  

loktz:i:lia fej lettaÉ6 szintje terén elmaradás mutatkozik.  

:.z:srt a rajz  alke,lmas a gyermek fejlett ,i szintjének  

m.c:dil lapit ásárs.  

A fejlesztő kisérletbe bevont öt gyez;:.ek közös  

lemzrje volt, hogy e~'~,yíkiik sem  azex-etett rajzolni. l: vize-

;álatok során értelmi €ejl,,déoái: dtleGos volti, rr.anipulá-  

cié, hányadosuk vlszont lényeges elrraredáat mutatott a  

copport többi tsgjáh.lz viszony3.tva.. Lbbűl arra a kJvet-  

k ;ztet :ore jutottunk, hogy esetitkben dint3bb ok a :aanip::t-►  

láci5o téren valú le:::4.re.dottaáguk. / ~.'ezmészeteaer hozzá-

járul a raj zoláa t él valú idegenkedésükhöz az is, hogy  e-

zen a téren kevés sikerélményhez jutottak.  
Az 6v6n3k - rendszeres megfigyelés utján - ra;, emon  

tudják követ.ui. a Gyermeki  ábrázolás fejlődését. A koráb-

ban enlitett müszeroy mérési lehetőség hiánya wcilett e-  

zért is választottuk Fazt, ho,,y a fejle3::t3 l:isérwetbe  

bevont gyermekek fejlődősét az úbrázolgsi tevékenységük  

tükzéhen v izsGál j uk.  

A  kieérlet kezdetén azt  kértük Et Gyermekektől, boEy  

rajzoljanak valamit. Uvel tudtuk, troy nem  szeretnek  raj-

zolni, nem ká  rUtt;ik 'nog a témát, azaz nom ;j elöltiik meg,  

F.oy mit  kell rajzolniok. Lz net.ezitette az e Gyeégee ér-

tókelést, v i szont lehetővé tette, hogy mindegyik  

Unmagdt adja ábrázolási technikábRn és fantáziában egya-

ránt. A fejlesztő f  oGlcalkOzasok végén /5 h:,nappe.l később/  

ismét rajzoltattuk a Gyermekeket. 1.:izben természetesen  
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nem rajzoltattuk üket, azt vl szont megengedtük, ho,;y  

ha kedv:ik van, bár.n3 kox rajzolhatnak, éppen u;,y, m:. nt a—  

hogy erre a többiF:Lne is leheCságük volt.  

1!„ mellékelt rajzok a Li;  érletbe bevont Gyermekek szeir  

te::.beri éo júnu.lri al.kotás-xt együtt :°07rezentA.ják. Ezt a  

1tUnzyebb :3sszeraaonlithatósk; érdekében tettük, elemzésUk—  

re viszont itt v_i11aZl:ozurik •  

htaLin  

:.. ~; . —ja  a kisőrleti szakasz elején  4,44 volt, a vő {;én  

pedig  6,48 lett, a javulás tehát 2,04.  

Asz első rajza kitSlti az e:g,tez teret. Arányokban do-

minál a viréG. A z emberi alakok pálcika—azeriiek, szemb3l  

ábrzolja őket,  teatr5azeik aráxytalar.:vk, ruhájul, nincs.  

.A törzseit rakgyjáb;3l k:::zalaku,:k, de a kUrtik nem  zártak,  

goaibolye►gfirka—szeren gyorsan felvázol  ta . A vuza—sati—  

s°ozáa lengőfirka 	Jzineket keveset has^nál, a  

s:invála®ztieában dominál a piros.  

A  múaoclik raj z a j 6val koordináltabb kdzmozgásra uta—  

36 vona.lvewetősU. s, vcíkony vonallal kUrLilhatárolt l ábak ,  

valamint a ba,j bizonyos séma—jelleget mutat, de ez a s€—  

j6val magasabb abaztznkciát sejtet.  Sokat  javult  as~ 

arány, a szintaszxálat, a ,,~ elent5s fejleményként kell ér~  

t6kelndnh. azt, hogy az alakokat profilb5l, folült:3zt ~`. -,ve,  

mozgásnak  is felfogfxattS mádon ábz~ázolja.  

A rajz  sokkal ráezlateoebü, s ztiszletciben finoiz.:'v—  

bAn  kidolgozott, mint   az első volt. IA. hajban a szale~ 

;srzelrui szinkretizmust sejtet, de  kidol ~; ozott/. Flsngula- 
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tában lényegesen derüsebb. mlitésre aólt6, hogs a nevét 

is felirta. Betai korához visz on,yitvs. arányosak. /Egyób- 

kónt nem  ismeri a  'vetüket, >~ neve lényegében nem más, 

mint  egy globális betUcsoport, amely egyes tagjainak ,j e_ 
1antÉaét nem ie3me?'i., az édesanyja távollétében 5t gondoz6 

néni tanitotta meg r'/. 

L"114---12     
14Q.-ja  a kisé.rleti szakasz elején 4,21 volt, a vógén 

Pedig 5, 95 lett, a javulás 1,74. 

A z elaő rajzának téri elrendezése ti 5. E:o.:3berábrázolá- 

sa a körös-vonalas sablont kt3reti. Ruhát nom ad az e mber- 

re, de a  hasán ott  vannak  a gombok. Ugyanosak sablon-azer41 

a szemből való 	 t4vább6 a széttárt - és ujjak 

nélktlli - kezek  i7. Tipikusan áablbn illetve séma j ellegii 

a fa 'bré,zolása. /2e1'a1 egyer_ee3e1 lezárt tiirzsbvl nyulnak 

ki  ez  r.cia..s/. A fa nem All  a talajon, a tUrzQe bizonytalan 

vonalvezetósü, d e a eatir.ozásas.l belül =arm] a konturokon. 

Jellegzetes a talaj lt pszéltól-lapszólig való megrajzold-

se. A na p snegtele15 kc3ralaku. Jzinh8e2nálete szerényes, 

bár lehetősége lett volna a több szin használatára is. 

A  misodik rajza úomnoz; cióban gazdag,  s3zinhasanálat- 

ban  ez els5höz vi.szonyrytva icon  sokat fejlődött. Feltehe-

tően a karácsonyi élmény motiválta az arányoeabb, r.angu- 

lat oeabb rajzot. Az ember  ábrázolásmár  nem  kUr-pálcika 

isombinócióju• Az  alakokat felöltözteti, a részietekre 

/haj, szem, ujjak, a feny3Pa tiileaelei ős diszei, stb./ 

lányegesen jobban ügyel. Von<::lvezetc;ac biztosabb, az első 

--aj zhoz viozonyi.tva szembetifnő mozgáskoordinációbeli fej- 



let toág®t taikxá:;.  

A. küruiE esetjnen a fej ladóe mind a manipulációs,  

..lind a* íntellvLtuúil.s ela x►e& vonatkozáaó.ban plasztikusan  

;;aaw3elh ~st ~ . 

.., Zoláz  

a:: wc;zdetl 404-ről 6,57•.re emelkedett. : javu-  

lás  

Az +rlaraő raj *a egyfigurás amáeralak. L,:eúumi kornpozi-  

ciö a:a.°~js eiOaesóba h.i.ányrzxlc. A !t`igurát viszont j61, a  

raj zlay also szele küspontjaáiaauz helyezi el. Csak egy azint  

használ. ,►rdekea aws tc;zzra viszonylag ezaabályas nóayaazög a-  

laku kivitelezése. « vvgta(;ok arányosak, S azok  eras azi-  

nez€se, valamint az  ujjaz kihant;sulyoszwiaa azt mutatja,  

úok;y €ai gyermek  tudja, milyen 4`aioze►=.et kell megrajzolnia.  

A ;ej iu inegLeY-~et.waza Szabályos kör  o1aku, arányaiban ira  

36. wz a rajz num is annyira amazú.puláeió fejletier.ut  

mutatja, mint inkább asvaalöla~tbeli ó© antScioudlis problé-  

n".kraa utal.  

i► mdSoüib: rajz L►3,2 d technikai, ml.zíd. pedig 9ze~~.l.:1et-

baeli ós emócionália3 v onatkozáabaan nagy sej ladést mutat. A  

vaanaivszatóo meglepően biztos. nincs penna szaggaatnttoig  

t° '"3zálkásság"/, i:C>,21E1Li  szinte  látnatöán e i`  , határozott vü.  

zsallal ábrázolja a teat korvonalait. Az aarányo:: ki:Jon3,t-  

tau jök. A rószleiek /3zem, fül, or3:, száj, haj, ujjak,  

aatb ►/ jól kiveh©t'Je::, rallyjaoA a=',ryod>uk is. Igeh nagy e  

j>á;.vulaa3 a sazinek Yusasználatában. Az els3 rajzon mög csak  

E;r;y szint használ, ezen pedig !".á3.' ötöt. A s::inek harC2oni-  

zjana, a szira+rzöa -.ochnikája határozottan jó, a uatlro- 



zaskor L v3.:,.3. maiad a t estsima kb_~v oralain.  

L. Zult4a rajza mind tr3c:i,nik.síaan, mina tsrtal.ui v o-  
2J3íikozci$okti.iFal] 	nagy fejlőde$t zat6t,  

P6 t eF   

az elsi; ruir6akor 3,72 volt, a fejlesaz .c,i foglal-  
kozások v sig6n 	ea.ellceaei t. A je.vulád 	:.z volt  

az öt iywcmek közUl a l::gnRgyobb aráryyu javulást autatá  

mir48. .trdea.es kiltc+n is megfigyelni azt, ttq‘y ad imk  vál- 
tozí.íss is  az ábrúzolás texron mutatkozó  fgjtődis ssiaicroop  

bari v sU.  

Az elaő rajza - különöa ►en óletkaritr<oz viazoryitva -  

.i.E;En gyenge, mondhatni prirnitiv. A kompozieió, illetve a  

t6ma hasonlit A. ~ 'i:nad raj ac~lio.c. A rajz legfőbb 6rteke  
e tőri elrendezór3. Az emberalak kösópen helyezkedik el,  

mellette a fa. Az emberalak szemből ábrizolt, c:gysnraix>u.i  

'a  egyvonalas karnpozi.Q+ó. vrtáke a visionjiag zárt kOrrel  
ábrázolt tOrzs, valamint a törze ós a lútak megfelel a~-  

3":án;Ja. A figurát nara iS1t.Szteti gel, de a t;ou:bok ,j61 lát-

hatók, s viazoriyla3 szabályos körvis. á fej 8rfalua m:ír ise-  

vc;®bé jó, az arc cal.xagyolt, a kozek toljesEn eimeradtak.  

A fa is tipikaaauQ::ma..ezc:ri;, feliil egyenesen lezárt  

törasgel, a az abból kixtyulú ágakkal. A xa fvl ~tt - fel-

tehetően a at]p - Oefo,;jezetleu, 	lindöeAza  

kit szint hasinále  

icj ieaztő foglalkozások befej ez::sekor k6ezitett  

: sj  2a ~ ~t,~;zia4zerU fe;j 16di5at mutat. Az elsúh üz viazoryitot-  

tan jóval eistosabb voralve::et5s3 ;jellemsi. 4', figura cEay-  

EirtelaiieA az el.bert cíbrAzolja. t`=_°ánysl aag1ep3en jÚk, a  



á..;szlet;ok kiúol;ozottau. /r•sj, arc, szem, száj, 	orr,  

haj, uj jak, s siai igen f cwtoo t arányos nyak io van/.  

bainhas`nálata r;aydag éa aaeuvát. A kezében tartott  

vir•:g arányaiban, for..'t -t4bRn 6o azineiben egyaránt meglem  

pően j6. A rajz a maga  t3bdzess6g6ben igen zagy fejlődést  

mutat  mind technizsi, mind tartalomi vo*zatKosáeban. Az us  

tcibbihoz  hozzákell tennünk a szinharm,:nidt, a vir.tgot,  a 
easel i;;;azolhat;j u;c, hogy nemosak manipulációs Oren, bosom  

intellektuália, c;c.:6c:iorsáiiá vurtatkozá.aba.n egyarant so%*  

fejl&iOtt.  

41á. ksiál°tA  

.;4„.-ja az elaő mvaéskor 311 ,2 volt, a második méréskor  

~i r 2:y-~B alakult. 	javulás tehát 1,36. A  raj uáipk  fej lé"i- 

üúse wind teahn3.kai, mind pedig tartalmi vonatkozásban en-  

nől uokkai jobb.  

Az első rajza ogyértelomü szinkront mutat a omanipulá-  

ciúa hányados tnér.3ao során nyext  rabereket ááb- 

ra$ol, a aviszonylag sok alak minden yGloesinii4ic; 

 

 sze- 

rint a osaládja, akikhez aria áx°zel®i szálak kötik.  .~ 

rajz eoiinikaila,; :aeLlehttűstn biaozytalan vonalvezet6u-  

ről árulkodik. A2 alakokat 3::emoen állva ábrázolja, ruhá-  

j ulz ninca. A rajzhoz emu.-  egy szint használ, pedig  neki  

io lett volna lehetősége legalább 6 szin között válogat-

ni. A raja legfőbb pozitivur:,aa a tör:aseket, illetve areje-  

i:e t jelképező körcac viszonylagos szabályossága, zártaága,  

valamint az  ujjak áo a fej /rajta s$ érzáksservek áa rz  

oz.áj/ viezor* lag jól elrendeett eibrásoláaa. Ydrak.oxa-  

uunkkEsl ellentétben meglepett, hogy  az i ;yébként attorr,n- 
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gó, 64tleisos gyarr,,ek majduom az ag4sz lap o betUltő figum 

• Lct majzolt. 

, 1,.,Aso6ik rajas. vousiikt,.stkisimu, koL.pozielaan arg-

Lo,ws„,ilan 6s aw ak4szinil84 tulhalad4s,lban jalauts;s 2vj-

16ust biu4at. 1.1ost is betUlti az egész  lapot,  de teobrOka-

ilag jobio, mint az elJző lajza. 41vonalvezeja sizL‘,sabo, 

• satirozásull naajiból kdveti a oefo6q.aló forma vonala-

it. Alakjai felatz0ttek, 	ltzkbl lehet ktivetkez. 

trAnd a numikru i4• 	V» 	paloiaa-szerd végtaok, ei- 

p4 is ,Lerdlt a labakra. ézoisj rajzzal Usszeilasonli,ia 

szambetLiW; szindaz4agscid. N4.4 szinuel dolgoaott  i el 

• sajandi osak ,:yot .ifaasz;ott/, ami jól mutailja a fajm 

15d6st. A szinek jJszessjgdzben derdss4 teszik a képet. A 

44t rajz dsszehasonlit..isa no' a :tlanipuláció fejl5dés6t, 

hanea szeatilyisé 4L 4,azdagod4a,lt is mutatja. 
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Iv .  iJJjit4,1l~ G44..a  

,:unkánkban e_..pirikua cio cj leszt,; kisórlett eljárd-

sokkal oikerslt i azolnunk azt,  hogy a manipulációs oae-

lekv(5u igen sok vonatkozásban Jaszefdggóst, kölcsünha-

táat mutat az intellektuális fejlődőssel, valamint a dyer-

neki személyiség egyéb komponenseineii fejlődésével.  

fejlődési folyamat - külc3nrisen az óvodás koru  üyez~• 

mekeknél - iitemét ős tendenciáit döntő mértékben befolyá-

solják, meg is határozs'k a gyertek otthoni óletkörUlmó-

nyei /ezocioökonómiai háttőr, pezichéo líí ,kör, családi  

szocializáció p©zichológiaí tényezői/.  

Az AetkZiruimmónyek ezen veszetett rendszere a jelen-

Ie;i Társadalmi-gazdasági viszonyaink káz it t ne{{ , csak op-

timális feltételként funkcionál, hanem hatása gyakran  el-

lentmondásosan érvényesül. A hátrányos helyzet, az inger'  

sze;góny e olykor veozólpeztetett kJrnyezet diszharmónikus  

tendenciák kialtlkuláoához vezet a ss,emélyieégfejlódésben.  

Az óvodának ezeket a noLukivárw toe hatásokat elleneu-

lyoznia szükségen, ezek kompenzálása a mai óvoda neveli  

funkciói szerves részének minődül. A  faj lőd abeli hátrá-

n ;'ok kompenzálásával kapcsolatos tevókenys6g nem  tartoz-

hat k.izá •élagoaan /ahogyan o.)kan helytelenül értelmezik/  

a gyógypedagógiai nevelős hat okJróbe.  

Az ellensulyozráshoz, kompenzáláshoz első lép_. sként  

lehetőleg objektiv megitélósen alapuló ozintfeltárósra,  

majd pedig as egyediségében differenciált, a tipizálható  

konkrú t oksági .iosűefüg é nak feltárására van szüksóg.  

i'Tind a fejlődési azintfelriőróahez, mind pedig az  
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okod feltárásúhoz olyan módszereket, eljáiúsokat kell ke-

rean nk, amelyekkel eat a naj on komplex és i:angsulyozot-

tan felelő Jeégtelj es feladatot meg tudják oldani azok az 

óvónők is, ak._k oklevcluzerz3 tanu)mái  ynik ós poezt ;radu-

ália kópzésuk somín /ds ez a jelenleg dolgosé, kül nbdső 

ezintü és időtartamu képzésben részesült óvónők t i bsége/ 

erre obj ektiv okok  miatt  nom kéesülhettek fel, rhhez olyan 

eljár sokra is ozü ;jég van, at;.elyek nem esskUz- ós m-szer.- 

 esek. 

Dolgozatunk második réazóben ezért hsngeulyozt. k a 

`;verme; ábrázoló tevékenysólének orientuciüs j elle ét. 

A szintfeltár'ü %Is az oke g megállapitr sa - legyen  

aű Úx-4rmilyen pontos iu - dsszeos& ben csak a somplox pe-

da égisi pszichológiai muhi a cis.; fásion lehet. ixedményt 

csak az jelenthet, ha az anomzIliákat sikerül megszüntetni, 

azaz sikerül a felzárkáztat 3. y égpedió olyan felzárkóz-

tatás, amely nemek az adott, fejl3désben elmaradt rész-

teiUletre lokalizálódik, hanem kiterjed a gyermek aktuálisa 

szemé ly is ge egészének  t ervezeril formalázára. Lzt azért 

tartjuk  igen  fontosnak, mert bizonyitott, hogy az elesdi 

leges anomáliákból másodlagos, har radla oa, stb. anomáli-

ák születnek. Ha  viszont ooak az  elu3dle;  ez anomáliákat 

oa,Entetjük meg;, ez nem hozza sasával törv nysze vuen a má-

sodlagos, harmadlagos e stb./ anomáliák megszünését. 'okkal 

inkább azt eredményezi, hagy a  megmaradj, eredetileg má-

sodlagos, harxnadlee;os anomália vagy visszahat az ela3d-

ledesre éc azt ujra manifesztálja, vagy pedig további 

- eddig latens - anomálidkat aktivizál. 
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Laárt kere©tüz-, a gyakorlatban vis3zo 	g könnye:; al- 

kalmazhat.) .,;yaJ orlati eljárásokat, a.aelyek egymásra  

nelc és rendszert col: otnax. }szek kiválo; atáoónál i igyeletn-

r oi volturak arra, ho ;y az ávónői alapké °)zetteégnek meg.  

fe1e15, illetve agy, intózeti tanulmányok Borán elsajáti-

tett pszichológiai i erotoL ielidázém vel,  r-:obiliaáláBá-

val adjuk me; az eredményes Uakorlat elméleti ale pjait.  

: o1, ozatunkban tolult mom törekedtün4 originális elméleti  

megállapitásokra, hanegt ceak e :t a ssaríze? célt teszttik  

ki, hogy a prakticizmus veszály5t elkerltlő, tudatos óv6-

női gyakorlatot keresslk, ée ezáltal segitsUk elő az e-

gy+ r. is a táxoadalom, szempontjából fontos pedagógiai  

pszichológiai problóma megoldásait.  

isztában vaz;yunk azzal, hogy fejleazt., Lisérlete-

in~ sneritsi bázisa :ae3lehetúsen szűk. jógis azerencs©s  

volta kisérletben ressztvevő űvánák me ;válasütáea, s igy  

az általunt elért eredmények akkor is he:.ytúllcíak, ha  

nemi adnak lehetőséget • szélesebbkiiríi , ltaldnositáshoz.  

Viaogálati eredmónyeizk ilymódon a via© ;;ált mintára ér-

vényesek, de lehetővé teszik a gyakorlati munka pszicho-

lógiai orientálásút az óvodában.  

Colunk elsőoorban az utkereoés volt. Azt viszont  

joggal érezzük, ho„y eredmc5r'ycinkkel bizonyitottuks as  

ut járható.  

További feladatainkat a Lüvetrsez5r ben lát j u tt  

Folytatni kell .a kieúrleteiset, nagyobb populáción  

is a szewélyiaóg t6bb faktorúra komplex módon g terje-

dően. .'z várhatóan további övek munkáját :igényli majd.  



- 1 04  

rudatositani kell az  eddig  elért eredményeinket,  ® 

motivdlni a$ óvón5ket arra, hogy ezt a :nunkát pedagógiai  

kúpességekk fcjleozt3o6vel, szenályiskük totális mozgó■  

sitá©.ival it;yekezLenek v6bezni. a kLivet_.ez5 uton vcl-  

megvalóaitanis  

a/ A már mük3d3 óvónők szervezett  szakmai  továbbkápzé-  

ee - ami szintén az alapképzettséget nyu,j té intéz-

minty feladata - so.:tin idézzük fel, m6lyiteük el azo-

kat az elméleti pazieholó;iai, pedagógiai, metodi-  

kai isme:.~~eteet, amelyekről dolgozatunkban is e.fnli-  

téat tett::ink.  zen az  elméleti alapon  igyekezzünk  

továbbfejleszteni a  gyako::latot.  

b/ i, kószülÚ uj tantervek anyudban na~:~yobb aullyal  

kell ozerepelnia a prob1dmakUr ered;mc:nyen megoldéi-  

szhoz aza:ssógeo, gyakorlatra orientált elméleti is-

mereteknek. aa,jnios, a:,:ra nincs leklet5's3, ho._,y erre  

a care  kül.;n tantárgyat iktassunk-  be, l~iszen a két-

éves képzős erre  nem ad lehet3oó$et, mert caUkken-  

teni kell a tcalzott tantervi-tantárgyi mozaikszezif-  

síget. Az  úv5n5"kégz6a t erán ugy tartj uk mind ezt meg- 

valósitha;tánas, hogy ezeket az  elméleti iaraereter.et  

aze2veae:: beópitjük a pozicholágia tanterr ►i anyagá-

ba, részben pedig a pszichológia  ős a pedagógia  in-  

teLdiezciplinário j  ellQ~6nek er5sit4eóvel integrált  

formában syerepeltet jüL. _,Iindezek- Mellett t ab lehe-  

tvségt3t kell bizto$itan•.unk. a fakultatív 	spe--  

ciál- illetve ©zakkollCiumi Wun=:a számára. Erre  meg-

van a lehetőség, mert  . 	utasitáabc.n 30 órában limi- 
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tars  a fel93foku óvónőképza intózetek Eseti  ííx sz r.~út. 

Gól többek között,  hogy a li itált óxaszgmmn1 is lehető 

 kapjanak az óvnőjelöltek e fakultáeiő lehet3edgei-

vol való álóare.  

,,redményeid,z tehát egyfel ►1 továbbfej leezthetők - és  

fejlcsztend::k - mAafelől pedig beépithotők mind a működő  

óvónők szakmai továbbképzé óbe, mind pudi az uj tanter-

vek alapján 19344-t51 folyó alapkópzóabe. J;  y véljük, hogy  

ha  ez valóban sikerül, munkám; nem volt hiábavaló.  
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I. es.  misildide! 

"AIM 2." tipueu relacióidámia 

A reakcif5id5 néréee 



1u? 

G. :jZ. taellőklet 

1', "tappin4" ffiUkJczéere készen 

Az  iité®azáal méréee 



A trememéter 

Az  irinvitott k4'?toza4e mérése 
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73. sz.  mp1 iekl.et 



U. 410 

440 es.. sollastati 

kdalekedóci litők 

kilksisk*S144 la& atillifidtetio. 



•  attalin szeptemberi rajas 

itA 
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5. sz. mellfadet 

L. ..xtalin januári rajza  
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6. s7.. f.Tfrl i `kl.et 

A. t'1ndes azenternberi rr;;ozp 

A. TiinAe j/Anu,iri rP,isP 
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7 • ez. mellóklet 

L. ,;oltan szopte:nberi =jut 

D. Zolt-in jPnuAri rpjzp 
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O.  3Z. me2lftlet 

L. Pét e rszeptemberi  s^d j za 

L.  Piter januári raps 
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to *so solliklet 

Aso Warta eseptedreat Asti 11r4 

a 



10. oz. melléklet  

• • • .Q • • • • • •  
• • • • • • a • • •  

; u • B ~......~,~.,.L•.~~, I S 1:. ti l+ A ~ 

~~+  élvi acietak 

Lév  

Szilleté9i  hely   	h6 	 na ....._.._..._...,_ 	  
A éesaeeü~t-►e igtámlé?qYeR  net► e,kiebe_,n,_mermui,  i:3e  

/bülcsáde, úvodat gyermekotthon/s  

neve:  

 

korss  

 

    

aunkah elyes 	 ~  

foglalkosdiftt 	havi j :3vedel.,e: 

neve:  

 

'r:OZa  s  

 

    

aunkahelyes  

f oglalLoz6aa s 	 havi j üv edelme:  

xestvársors /kor, nem feltUntet6sévelf  

hakci4 •  • . 	~....._. 	 
'd kerxezEtánek  cies~e~6   ...... og a e+z3. a 3.1W-TO neve  

414,017 aekariktíz,,zsaal jelulnit/  

. anya ée Apa éo  
2. ape. 	2.anya 

rarva 	Ape  
e.,;y ed ill 	egy edia  

Milj~,qstéo s  
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La4kaitia0sa% /L11  vtth ia űer6nd®^ettő6 g8,  j rnlszexelt- 

s.13e, eatiazsfa;igji, eszt6tikai helyzete/ 

család 16gk'rSre» 
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i.xatiinezio  

	

terhesség  áima lefolyásu: 	 komplikációk:  

~.e~ j ei;yséo s 

ssálotes :Vin;) hónnpre, ktiYetkezett be? 	 

	

;;iL.a lefoZyá;su: 	 komplikációk: __„___~„ 

	

6z;iietósi suly: 	2013irt—e azozuk:l  

Megj egyzEis:  

A  .t'eJlődás_mutAtái  
~ikor kd7etkezett be /hónap/ Jdrwe: 	 

J®s.:ád:  
. 	 - 	 . 

Jwobatisatasó,gs  

loaj egyaós s  

2. 3eteaeQgttfrtánets  

Orvom  v~,em~ni,s /ts~:~tí, iác;;rexxi3aer:~ t  á~©k3zervi  
~.....,.._._.  

6)36,,, i, :: j letteég/  



W •  
! testi fe,ilöciés acialaki  

Csoport / hó 

— . 

, 	.;ul.,r Maptas3á 1.:e11kas— 	I  
kdrfogat  
.~.~ 

november  
-1s 	 

máj  us  

november  
íisvóp 	 

. : ~uj us  _..._..A..r _._ ~.._..... _. _....._..__-  ._.. ~_~_.._.. 
.aJY E:ZuE:r  

L.  ey 
niáli  us  
	 *►  -- 

Q sx 	13 	elaku ~,ásg~  

~_. beezoct,  atáe~  

~ t,~,raas is~~,cyolatok el~,kut~  /kihez kiitúdik/  

Otthon:  

vvo3áian:  
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A iátékte~rélcez~ys~a~ f  31Sd5aes 

1 bes1áafe3lődá® /esetle3eQ besaódhibáls/:  

jL 4ezci©á,a /aláhuz::Iaeal j e1 1ni/ jobb 	bal átállitott  
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/mozOkoordináció, álta- 

lános-, ©e képilayE336, alap éa apeciai. o kéoze3gek/  

~ zol,lás:  
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érzelaii-akarati  ; e1laéts  

n'  z értelc:.i funkciók  és kápess1mk el&u1ba1 ífidyele, 

emlékezet, képzelet, aor.dolkoúzín, dlto.léno3 Lújnkozottsá;;/ 
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.r.14111ó ,04i4  /geladatv6i;z6,;, Yeladattudat/:  

Lupa.axartáa általáno3 :3e11e 	/eaetle,,, ES problematikus  

ttinet ek/ :  

Ll~is~•e a~ ío~colaó ~°et's~ói  ©zi;~tet?  _....~ 	.~,.. ......._..._..._. 

:12c1ycsoportoo 6vónő  
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Ik008 LOd  

A l lport 	o u enó ly ieég alekuláoa. i3p. 1)80 őoni olat  

iaadó  

~ imáe3. 4yOrgyy a Pszichológiai gyaicoa.°űst ok / .i;anárképzv r©M  

iskolai jegyzet/  4. 1377. l'anieiinyvkiadó  

Agoet on Jyörgy s A nevelés elmó l. etó nek pregramj a/'i'anulai«•  

nyok a rtevelóstudcxmény kOróbt5l/. 13p. 19511.  

lgo®ton Gyc3rgya Trevelcíeelmálet jp. 1970 Aankcinyvkiadó  

k~;nr~t©n aydrg <ya A pedagó,ia alapfogalmai óo a nevelési  

evlrondesaer, .+::p. 1976,   Akadémiai  kiadó  

jaj van a gyermekemmel /lanulr::á_yo1s/ Szerk. ir, Várkonyi  

'Louzea, Bp. 1977, clamioLltt K3edó  

s3arth.FZ Lajosa 2szichcal.ódiai srtelrnemá ssótár, Bp. 1)A,  

í'arlküni,tvkiadó  

Bencsik 	úyó;;ypc-dag3giai alapiameretek /degyzet a  

tar~.tc5-  ás as óvónákópzá in :iae t ek azelmúxfa/  

jp. 1368, iarskiinyvkiadw  

13anoeik Ladrea A protiXematikua g,ltMmekek neYelósónekk  

pnsioholágiai probtóawdi /fteleikológia tara-  

kvnyv a 11Mirkóps:6 faiskolák mdazóre.  

.1~erk. a GOOlb 4yOrg,y 409.424.o. ;"sp. 1371,  

sankt3nyvkiadá  

iiencsik Lndrea i'eda,;r5giai pszichológia /yet:,ódj egyzet az  

GivJnűliéj)zJ 3.ntfizetek `é®zGre/ Jp• 1973.  

,:atkvnyvkiadó  

:jenvuik ...nőre: Az  ,:Alón,:ik Yel.káazité®e a korrekciós  

kára. /Jvcín5k6 jzc3 Intézetek til.:.'udomá-

nyoa u1éeozFaitán elhangzott eláad6e./  
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Kecskemét, 1)7, Q..}= iadv',ny 243-254.o.  

Lencsik .L.ndre: :: korrekciós nevelés elvi problémái, aze-  

r  epo, j  elent5aáge az A odában - külLni3a  

tekintettel ez iut:olitra való elbkiszitás-  

re. /*,  gyorsuló  időben" Ki3zlemény elc a  

13ékdES Magyei peda3,5;ueok oktatő- nevelő te-  

vúkenyedgéból 22.  szám 	kfékésct3E1-  

b8 19U, Kiad$1s a iiákfe megyei T:anklcs V.13.  

:5uciapeeti ,;vouáoolc css i3ko1ida0it Usti 2ejlettoj6c /1)68-  

196)./ /SsoYlc. 1 l+egedüs Gyfiirgy 6;3 Liben  

úttcS/. Bp. 19?1i Kt3zegáezségü. ;yi óo Jrir--  

ványUai A11om4a kiadványa  

klauee, '. - hieboch, H.: Gyer:.,ekpnzicholbf;ia 4. 1J67,  

Kiadó  

Csertó-LesédiAftgy-Puppis iakolue}.3koezíti kompenzálás  

4. 19E34 ~  2anki3nyvkiadó  

Durá, 	L.-iiadnai, B.1 kejlőckiia 6s neveláolólc:k-•  

tan, Bp. 1969% j'anki3nyvkiadó  

Duró Laj os s t, pa. iaholdjlai-peda;údiai kisél let met odo16-  

a3ai j  elentőaég;e a azem.élyieóg; erki3lobi fej-  

1őci6aúnek tanulra=inyozáo:íban. 4 pesicholá3ia  
r;.~dc~~:erei /i'©zicholó,,;iai ianulmányok XIII.  

185-1)). o./ 14. 1970, tikadáraiai Kiadó  

iyaa6 Lajos: L ozemólyisé6 erkUlcsi tulajdonságainak és  

interperszonális kapcsolatainak néhány 3©z-  

oaef,géae /_ =ajyar Pszichológiai  :izemle  

U.X.J 	2. ©z. 211-21_. o./ Bp.1972, Akadé- 

miai .:iut]  ó  



A  Qzemólykúzi viszonyok fej lűd6ye agimndai-  

um  első o©dt::lyában. /Acta Or.ivc;roitati© .iza-  

gedilim,tES de Attila Jóaaef t:o: inatae .;ectio  

Paeds..,lce et Ysychdlog:ica 21./ 5-32. os  

-Szeged, 1979.  

A pályavúlaFSztá®i 6rtókollcnt(ició mint pszicho-

lógiai pxoblólx. Vizsgálatok  a pályaválasztó-  

ai órtőY.orientáciü kár6ben. /Saerk. s. Duró Ler-  
j as ús 	Andráo/ 6-26. o. B6Q/.aiskun me- 

gyei 	A c.nác.aadó intézet, reda,-  

3ógus . ovr:ibbk6pző intúzet . ~c3cs.Lemót, 193U.  

Az órCóko+ientáciá podagógiai pszichológiai 

vizs:;á1ata /Acta Univesdtat'3.s 'Bzegediensia  
de Attila Józsof Boizieatwe Soctio raecia,;oiea  

et ;?öycholo8ica '?4.0 :m27u• U. Lizeged, 1982.  

B. - iavidov, 4.Y.= Lletkor ú3 ismeretszerzős  

;3p. 1972. _ankUnyvkiadó  

;3.: A gyemeki j3tótt pszichológiája, Bp.  

1983. Gondolat Kiadó  

.k3.: Gye aeklélektan. /A gyerek fejlődőse  

aaületósútúl kótóveo koráit;/. Bp. 1964, ian-  

könyvkiadó. 

i'orrai iibUrnó: Takolai telj ®itmó:tiy ós :3aoron;;d®.  

Bp, 1963, Akadómi,ai ir,iadv  

J:4;taisae, P.: 4 kisó.rleti pszichológia gyakorlati kézi-  

kúnyve, 13p. 1975, Akadémiai i:iad6  

1)uró Lajos;  

'4;ur6 Lnj ous   

Lajos:  

.~lkonyin,  L. 

.ulkonyin, D.  

Ukonyin, I)  

,;ano, Y.: A  fogyatdkos gyermek nevelő©e. í3zat3.elavrs, 1966.  
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Gegeai :Lisa  241  - :{iebev..ann L.: .i:.eelélyiaégzevarok  t;yer- 

aekkorban, i3p. 1;65, Akadémiai Kiadó  

Gerd!)  qyürgy f011010c./: e®zicholGaia, 13p. 1)71 óa 1976,  

Tanic[_i ryv&ividó  

ilerB Gausses  L gyemm3kkrajzok o©ztótiktna, .3p. 1974,  

Akadémiai Kiadó  

GGllaez Viktor : A fejlődéstan alapjai, Jp. 1931. iarr-  

ki3n;rokiadó  

Gyógypedagógiai pszichológia. /::i: erk. Il:.yóa 4uláné,  

2. kited./  í3p. 197 1 ,  Akadémiai x:iadó  

C3yUrgy Julia: A nehezen nevelhető gyermek. /h veszélyez- 

tetett rm  err:ek./ .4. 197tr, : ..edicira  
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d  oiat Kiadó  

1.egedc,ie-6zabós Llaó osztályos tanulók  inhomogenitása viz®-  

gálatn, .:azyer i'szicho2.ó c;iai Jaerr,le <~IiI.  

20-213. Bp. 1972,  Akadémiai Kiadó  

..emann  Alice:  A gyermekben órlelúdik a  j ~v:3.  

Válogatott irrísok. /VáZ. Jinét l ,,;nes/  

jp. 1979. ,ANC}i - Kossuth Kiadó  

ermann Alices óvodapedagcít;ia, Jp. 1969. +nnkanyvkiadG  

1lerraann 	Lrtelai alamadáa, órtelmi fej  leid6© az  

civo►iáa otthonokban. Jp. 1967, Tc:nkUryvk:;.adó  

11erann Alice: Qvodáe koru ayermelwek tr'jókozottsrágn a vi-  

lázban. :i d. 1963, 4:ankcinyvkiadó  

,er.:,ann 	;.lice: Az  első  tiz óv. J:: g,yexmek  

lelki ólete, ma ~~;yar 3rók, miivóazek, tudósok  

jnóletxsa  j  sában. / i3p. 1959. +ankönLyvkiadó  
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Iipaatyev v, Jels 00 4114laova, 	'LraaaeneBkaja,  

LUIIIM4 IeAO st #antLmdr,yok az iskola előtti óe kioioLoiáu  

korcsoport pszichológiájának kiiró%ül.  
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Bp. 1374# 2ankön,yvkiadó  

r.ulo:aen Láea16: l'Magkiai tiszichológia. Bp. 1)81, lanr  

t:óryvkiaaá  
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lűdósio ós hanyQt láaa. /lip. 1966, Gondolat  ~.. 

lilvacaérs Az  ircrzta  j$oZh mozcáa tej lettaáO nek vizn4;á-  
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Bencsik Endre  

   

Dr. Duró Lajos elvtársnak  
tszv.egyetemi docens  

doktori szigorlata.  
Melléklet: 1 db disszertáció  

Helyben  

Professzor Elvtárs! 

Mellékelve . Bencsik ladre: A manipulációs •  cselekvés ,  és az • intellektus•

. fejlődése  és fejlesztése óvodás korban  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét f el— 

hivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 
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