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BEVEZETÉS  

Az MSzhP Központi Bizottsága közel másfél éves előké-

szitő munka után, 1972. junius 14-15-i ülésén megvitatta az 

állami oktatásügy fejlesztéséről szóló előterjesztést, és 

határozatot hozott.. Többek között leszögezte: 

"Oktatási intézményeink nyitva állnak minden fiatal 

előtt, aki szorgalmával és tehetségével elégséges alapot 

szerez a továbbtanulásra. Emellett népi államunknak nem csu-

pán müvelődési, hanem politikai feladata is, hogy a fizikai .  

dolgozók tanulás szempontjából hátrányos helyzetben levő 

gyermekeinek iskoláztatását minden szinten - társadalmi, pe-

dagógiai és szociális eszközökkel - fokozottabban segitse." 

Válogatott dokumentumok gyűjteménye  /Tankönyvkiadó Bp. 1973./ 

Annak ellenére, hogy gazdasági-társadalmi életünk sok-

rétü fejlődése kedvezően alakitja a fizikai dolgozók gyerme-

kei továbbtanulásának feltételeit, sok tennivaló akad még e 

feladat megoldása terén. Ugyanis a képességek, a tehetség 

kibontakoztatásához szükséges ösztönzés, a feltételek és le-

hetőségek megteremtése - mert a segités elsősorban ezt jelen-

ti - sokoldalu, tudatos és jól összehangolt munkát igényel. 

1972. juniusa óta sok minden történt ennek érdekében. 

Széles körben sorakoztathatók fel azok a számszerü tények, 

amelyek arról tanuskodnak, hogy hányan vettek részt felső-

foku előkészitő tanfolyamon, továbbá hányan kaptak középis-

kolai tanulmányi ösztöndijat, vagy mennyit javult a több 

százezer óra társadalmi munka eredményeként az óvodák, a 

kollégiumok ellátottsága. A fejlődés kétségtelen. Külön ör- 



vendetes, hogy mind' kevesebben vitatják: szükség van-e a 

fizikai dolgozók gyermekeinek, vagy a hátrányos helyzetből 

indulók segitésére. A kérdés egyre kevésbé a "miért", inkább 

a "hogyan" oldaláról vetődik fel. 

A személyiség sokoldalu fejlesztésének igénye megköve-

teli, hogy a gátló tényezők széleskörü feltárásával teremt-

sük meg a fejlesztés valósággal számoló, reális feltétele-

it. Ez a szándék inditja el napjainkban azt a számos kezde-

ményezést, melyek a különböző helyzetekből eredő, a szemé-

lyiségfejlődés szempontjából negativ.hatások pedagógiai és 

pszichológiai vizsgálatára irányulnak. 

E törekvésekhez kapcsolódva, a gátló tényezők közül a 

továbbiakban a gyermekek kiegyensulyozatlan életritmusának 

problematikájára kivánjuk ráirányítani a figyelmet és meg-

kiséreljük néhány javaslatunkkal a megoldás lehetőségeinek 

körvonalazását is. . 

1. A korai ébresztést kiváltó tényezők  a családban 

Az az időszak, amikor a gyermek tanulási t°startja" be-

következik, már egy későbbi állomása fejlődésének. Előtte 

éveken át számos nyomát hagyott benne az a pszichoszociális 

miliő, amelyben megszületése pillanatától kezdve élt, fejlő-

dött. Sz.L. Rubinstein szerint: "Az életmód közvetlenül, 

vagy közvetve meghatározó szerepet játszik a szerkezet- és 

funkcióegységben való fejlődésben. 1° Sz.L.Rubinstein /Akadé-

miai Kiadó 1964./ 

A társadalom egészében végbemenő átalakulással együtt 

a család társadalmi szerepének, funkciójának részbeni meg- 



változása kihat a család életformájára is. Ugyanakkor az 

életformát alakitó hatások között jelentős helyet foglal 

el a szülők több müszakos munkavégzése. 

Közismert, hogy a gyermek harmonikus személyiségfej-

lődésére nagy hatással van a kiegyensulyozott életritmus. 

Az elegendő alvásidő, az otthon szervezett életrendje, ki-

egyensulyozott légköre, az egyes tevékenységek - felkelés, 

elindulás az'óvodába vagy az iskolába, az étkezés, a tisz-

tálkodás, a lefekvés - kellő időben és szabályos ritmusban 

történő ismétlődése mindmegannyi ismertetője a harmonikus 

fejlődést biztositó életritmusnak. 

Ugyanakkor köztudott az is, hogy sok család objektiv 

körülményei akadályozzák a szabályos ritmus kialakulását. 

Országosan általában, de egyes ipari centrumokban kiemel-

kedően magas számban találhatunk olyan családokat, ahol e-

gyenetlen életritmusra szinte kényszerit az a körülmény, 

hogy a szülők váltakozó munkakezdése változó időpontra, il-

letve a kora reggeli órákra esik. 

Az ipari települések lakosainak életritmusára jellem-

ző a munkaidő váltakozó, illetve korai kezdése. Kérdés: ho-

gyan alkalmazkodnak ehhez a széles amplitudóju életritmus-

hoz az iskoláskort megelőző időszakban és a kisiskolás kor-

ban a gyermekek? 

Egyéni beszélgetések során gyakran kiderül, hogy az 

ipari és a mezőgazdasági üzemekben többnyire lehetővé te-

szik a két szülő váltakozó munkakezdését, ennek ellenére a 

kora reggeli órákban indul napi teendője ellátására az egész 

család. Továbbá a gyermek váltakozó-korai ébresztése gyak-

ran a családon belüli viszony ellentmondásaiból is eredhet. 
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Nemegyszer az összehangolatlan napirend az előidéző  ok, 

vagy a kényelem valamelyik szülő részéről. Lés  gyakran 

előfordul, hogy az éjszakai műszakból hazatérő ' apa nem 

vállalja a  gyermek ellátását a reggeli órákban, ezért a 

délelőtt dolgozó anya ébreszti fel négy-öt óra között a 

gyermekét. 

Mindezek mellett a női munka, amely mindenképpen el-

sődleges feltétele a nő társadalmi egyenjoguságának, adott 

esetben a váltott, vagy az éjszakai müszak formájában ká- 

rosan befolyásolhatja az anya helyzetét, éppen a család 

legsajátosabb feladatai teljesitésében /szexuális kapcso-

lat, utódok létrehozása és nevelése/. 

Az  anya-  és gyermekvédelmi törvény államunk széleskö-

rü dotációjával lehetővé teszi, hogy az anyák gyermekgon-

dozási segéllyel a gyermekeket odahaza, a családban nevel-

hessék. Bár ismeretesek azok az önérvényesitési, fizikai 

és szociális szükségletek, amelyek arra inditják a fiatal 

anyákat, hogy a gyermekgondozási szabadság letelte előtt 

visszatérjenek munkahelyükre: a lehetőségek felhasználása 

az igényeknek megfelelően biztositott. 

A 3-6 éves óvodás-, majd a 6-10 évig tartó kisiskolás 

korra esik az az időszak, amelyben a dolgozó szülők a leg-

inkább igénylik gyermekeik számára  az intézményes, napkö-

ziotthonos ellátást. Iizt az igényt még fokozza az a körül-

mény, hogy az ujtelepülésii ipari centrumokban és lakóne-

gyedekben viszonylag kevés az együttlakó hozzátartozó, kö-

zeli rokon, amit  részben a modern lakások korlátozott alap-

területe, továbbá a közeli hozzátartozók más településen 

előzően már  kialakult életformája gátol, illetve akadályoz. 
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A felsorolt okokból eredően viszonylag magas azoknak 

a 3-10 éves koru gyermekeknek a száma, akik a korán nyitó 

intézmények teljes nyitvatartási idejét igénybe veszik, 

hét közben főként az esti étkezés és a tisztálkodás idejét 

töltik a családban, ami reggel kiegészül a gyors öltözés-

sel, majd ismét az intézménybe történő, korai érkezéssel. 

2. A család felgyorsult életritmusa 

Korunk felgyorsult életritmusában gyakori jélenség, 

hogy a közeli és távoli célok irányába törekedve, elkerü- 

lik figyelmünket azok az akkomodációs nehézségek, amelyek 

gyermekkorban jelentkeznek, a felnőttek váltakozó életrit-

musának átvételével. 

A szülők többsége messzemenőkig törekszik a család 

anyagi feltételeinek mind szélesebb körű biztositására. Ezt 

többnyire abból az okból eredően és jószándéku céllal te-

szik, hogy saját gyermekkoruk létfeltételeinél többet 

nyujtsanak. Ugyanakkor terméscetesnek itélik, hogy a gyer- 

mek "partner" ebben a felgyorsult tempóban, még biológiai- 
é 

fiziológiai szükségletét biztositó pihenésének feláldozása 

árán is.  

A szülők részben azzal vélik megoldottnak a problémát, 

hogy az intézményes nevelés időszakában korlátlanul bizto-

sitják gyermekeik számára a kompenzációs regenerációt. E 

mellett széles körben hivatkoznak a gyermekek "egyébként is" 

gyakori álmatlanságára vagy alvászavaraira, amiből arra kö-

vetkeztetnek, hogy nem is igénylik a gyermekek a pihenési 

idő meghosszabbitását. 



Ugyanakkor fel kell tételeznünk, hogy a család vál-

takozó életritmusa a gyermek személyiségfejlődéséhez nem 

biztositja azt az egyensulyt, amelyet a korai gyermekkor 

idegrendszeri plaszticitása, ugyanakkor fejletlen ellenál-

lóképessége megkiván. Ezért az életmódot érintő, váltako-

zó szakaszok - még ha periodikusan követik is egymást - mé-

lyebb nyomot hagynak a fejlődő szervezetben és funkciói 

a gyermek aktuális személyiségében. 

3. A probléma hatása a gyakorlatban 

A téma iránt az a tapasztalat keltette fel érdeklő-

désünket, hogy az óvodába öt óra harminc perctől hét órá-

ig érkező gyermekek akkomodációs képességét összehasonlit-

va a később érkezőkével: lényeges különbséget figyeltünk 

meg. A korán érkezett gyermekeknél elsősorban a gyakori 

észlelési zavarok tünteti fel, melyek főként a déli órákban 

jelentkeztek. Gyakran előfordult, hogy figyelmeztető jel-

zéseket néztek, de nem ismertek fel, hallottak, de nem ér-

tettek meg. Ezek az észlelési hiányosságok gátolták őket 

a környezetükhöz történő alkalmazkodásban, ami a nevelő-

munkában számtalan nehézséget idézett elő. 

"Az érzékelés; az észlelés és a figyelem folyamatában 

a valóság megismerésé -re történő beállitódás esetén kiala-

kul a megfigyelőképesség és az észrevevési ér-

zékenység. A személyiség értelmi sajátosságai szoros kap-

csolatban vannak a megfigyelőképességgel. Az észlelés za-

varai - és általában minden környezeti ártalom - a figyelem 

dekoncentrációját, illetve fokozott tapadását hozza létre. 

A  megzavart figyelési folyamat kóros megfigyelési tulaj- 
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donságokat alakit ki. ^z észlelési zavarok tehát kórosan be-

folyásolják a személyiség folyamatait és tulajdonságait." 

Veczkó József  /Acta Universitatis Szegediensis 1965./ 

Különösen szembetünő volt érzelmi-akarati téren, va-

lamint a mozgás szélsőségességében megmutatkozó rendelle-

nességek mellett az is, hogy ezen gyermekek megismerő tevé-

kenysége, idegrendszerünk stabilitása, figyelmük, emlékeze-

tük és gondolkodásuk teljesitő-képessége terén mennyiség és 

minőség szempontjából egyaránt negatív irányu eltérések mu-

tatkoztak. 

A 3 éves koru gyermekeknél gyakori tünetként jelentke-

zett a déli órákban fellépő étvágytalanság, valamint az ét-

kezés előtti fokozott álmosság, levertség. 

A  fenti  jelzéseket tulnyomó többségben a korán érkező, 

többnyire munkásszülők gyermekeinél tapasztaltuk. Mindezek-

ből azt a hipotézist állitottuk fel, hogy a háttérben - mint 

ok - az egyenetlen életritmus és a nyomában fellépő fáradt-

ság áll. 

Feltevéseinket igazolta, hogy ezeknél a gyermekeknél 

a kifáradás első szakaszában gyenge inger is erős reakciót 

váltott ki. Ennek fiziológiai okát Róna Borbála a követke-

zőképpen fejti ki: 

"A kifáradás első szakaszában a kéregsejtek ingerlé-

kenysége jelentősen fokozódik. Kezdetben az összes kérgi 

reflex növekedést mutat: megrövidül a lappangási idő. Az in-

dukció a kifáradásnál csökken, ezért az ingerületben levő 

kéregsejtekből az ingerek könnyen irradiálnak más idegsej-

tekre." Róna Borbála  /Tankönyvkiadó 1966./ 

Ennek megfelelően a kifáradás első jeleként a gyerme- 
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keknél motoros nyugtalanságot figyeltünk meg. Róna Borbá-

la szerint: "...mivel a kérgi ingerület széles irradiáci-

ója a mozgató centrum izgalmát is előidézi: a gyermek 

izeg-mozog." 

A kifáradás második fázisában ugyanakkor azt tapasz-

taltuk, hogy erős ingerre is gyenge reakció következett 

be. Róna Borbála a második szakasz fiziológiai okát a kö-

vetkezőképpen magyarázza: "A kéregsejtek ingerlékenysége 

süllyed, egy sor gátlásfázis alakul ki, melyek fokozato-

san mennek át teljes gátlásba /védőgátlás/. Egyre inkább 

tulsulyba jutnak a gátlásos folyamatok: a gyermek megfi-

gyelőképessége lanyhul." 

Az elméletnek gyakorlati tapasztalatokkal történő 

igazolása késztetett bennünket arra, hogy a figyelem tu-

lajdonságai alapján végezzünk megfigyeléseket és természe-

tes kísérleteket - a továbbiakban ezek alapján összeha-

sonlításokat - a váltakozva korai ébresztés hatásainak ki-

tett, és a hozzájuk viszonyitva pihent gyermekcsoportok 

körében. 

A figyelem terén nyujtott teljesitmények alapján ve-

tődött fel a továbbiakban: milyen eredmény regisztrálható 

a váltakozó élet±itmusban élő gyermekek körében, a megis-

merési folyamatok között jelentős helyet elfoglaló emléke-

zet területén? 

" 112,, emlékezés folyamatai   - bevésés  /1 U  z _ t   b/ ,  megőr- 

zés, felidézés - a gyermekekre ható környezeti ártalmak 

esetében eltérnek átlagosan jellemző lefolyásuktól... pl. 

lassubb, pontatlanabb a bevésés, gyorsabb a felejtés és 

töredékesebb, önkéntelenebb a felidézés." Továbbá: "...nin- 
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csenek elszigetelt zavarok a pszichikumban, mindegyik ösz-

szefüggésben van valamelyik folyamattal és tulajdonsággal, 

vagyis az egész személyiséggel." Veczkő József  /Acta Uni-

versitatis Szegediensis 1965./ 

A pszichikus zavarok elterjedése a folyamatokban - a 

pszichikus folyamatok dinamikus törvénye szerint - bármelyik 

irányban létrejöhet. Ebből következik, hogy a figyelem te-

rén jelentkező hatások - a megállapitott teljesítmények a-

lapján - kölcsönhatásban is felfoghatók a többi folyamatok-

kal, köztük az emlékezettel is. A.G.Kovaljov szerint: "A 

figyelem általános pszichikus állapot, s mint ilyen, az in-

tellektuális tevékenység fontos tényezője..." A.G.Kovaljov  

/Tankönyvkiadó 1972./ - tehát az emlékezet mindhárom fázi-

sában jelentős szerepe van . 

A figyelem és az emlékezet vizsgálataiból nyert ered-

ményekből kiindulva fokozott sullyal vetődött fel az isko-

laérettség és a további teljesitőképesség problémája a fá-

radtság kárositó hatásának tartósan kitett gyermekeknél. 

"Az iskolai tanulási tevékenységhez szükséges érettség 

hiánya különösen a tanulás első éveiben okozhat sulyos • 

problémákat, nemcsak a tanulás, hanem az egész magatartás 

szempontjából. A kihatása azonban tulnő az első osztály ke-

retein, mivel az első év sikere jelentős mértékben kihat a 

következő évek!eredményességére is, hiszen az első osztályban 

történik az ismerétek  megalapozása..."  Salamon Jenő  /Tan-

könyvkiadó 1966./ 

A tanulók hátrányos helyzetét előidéző negativ hatás-

sal véletlen tapasztalat folytán találkoztunk először. Késő-

őszi hónap kora reggelén, a játszótér egyik hintáján alsó 



- 10 - 

tagozatos koru kisfiu tünt fel. Az alig lengő hintát a 

gyermek nem igyekezett gyorsabb mozgásra birni. Közelebb 

érve derült ki, hogy a gyermek a 1 s z i k, illetve el-

aludt, miután az iskolatáskáját a hinta mellé támasztotta. 

Az ébresztésre borzongva ébredő gyermek elmondta, hogy el-

ső osztályos, azonban csak délután megy iskolába. Egyenlő-

re az iskolai napközibe indult, ahol fél hétkor kezdődik 

az ügyelet. További érdeklődésre közölte, hogy óvodás ko-

rától kezdődően három hetenként a korai órákban kellett 

indulnia, mert szülei váltó müszakban dolgoznak, igy vala-

melyikük gyakran hat órakor kezdi a munkát. 

A tanulók elfáradásának és tulterhelésének problé-

mája nem ujkeletü, s ugyanakkor világszerte jelentkező 

probléma. A pedagógia és a pszichológia irodalmában már 

a 19. században foglalkoztak vele /Usinszkij, Wilmann/. 

Az utóbbi időben a fáradtság és a tulterhelés kérdései 

- érthető módon - különösen aktuálisak. Megnövekedett az 

elsajátitandó ismeretanyag, fejlettebbek az igények és a 

lehetőségek egyénenként, valamint a szülők és a társada-

lom részéről egyaránt. Hatással van az elfáradásra a meg-

változott életmód, a gyorsabb élettempó sokféle ingerével. 

és hatásával. Az előbbi folyamatosan éri a felnőtt és a 

gyermek idegrendszerét, és a pszichikumra megnövekedett 

feladatokat ró. A személyiség csak akkor tud a fokozódó 

igényeknek megfelelni, ha teljesitőképessége, produktivi-

tása ennek megfelelően növekszik, a szervezet károsodása 

nélkül. A teljesitőképesség fokozásának azonban egyik leg-

nagyobb akadálya a fáradtság. 
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I . A TaiA ELi:sL:r;TI I~~̀S 1 .:DSZEi3Tí..i+1 l ALAPJAI  

1. A fáradtság fiziológiai és pszichológiF,i értelmezése  

A fáradtság összetett életjelenség. A fiziológia, az  

orvostudomány, valamint a pszichológia egyaránt foglalkozik  

vele.  

A tudománylhozzávetőleg kétszáz éve törekszik felele-

tet adni az alábbi kérdésekre:  

-- mi a fáradtság;  

--melyek a fáradtság alapvető mechanizmusai?  

A fáradtság értelmezésével kapcsolatosan számos elmé-

let alakult ki. Az elméletek nagy többsége azonban első--

sorban az izmok elfáradását vizsgálta: az izomtevékenység  

során létrejött fáradtságot.  

L. Duric felosztása alapján a fáradtságnak lényegében  

három elmélete regisztrálható:  

a/  mérgezési elmélet;  

b/ a végrehajtó szerv energetikai forrásai elveszté-

sének elmélete;  

• c/ a központi idegrendszer - elmélet.  

A két elsőként feltüntetett elméletet humorális-lokális  

elméletnek tekinthetjük. Ugyanis ezen elmélet képviselői ab-

ból a tapasztalati felismerésből indulnak ki, amely szerint  

az izmok hosszan tartó, vagy rövid idejü, de nagy intenzi-

tásu tevékenysége, igénybevétele esetén fellép a fáradtság.  

A fáradás során elgyengülnek az izmok, akadozik a tevékeny-

ségük, fellép bennük a fáradtság fájdalmas érzete. Az elmé-

let képviselőinek álláspontja szerint a fáradtság az izmok  

tulajdonságainak változása. Szerintük az elfáradás elsődle- 
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ges oka az izmok tevékenysége folytán fellépő, lokális el-

változás. 

A humorális-lokális elmélet képviselői kétféleképpen 

magyarázzák az izmok elfáradását: 

1/ a mérgezés elméletével; 

2/ a végrehajtó szervek energetikai forrásai csökke-

nésének elméletével. 

A mérgezési elmélet régi keletü, mindezek mellett a 

20. század harmincas évekig dominált. Képviselői azt állí-

tották, hogy a fáradtságot olyan mérgezési anyagok okozzák, 

amelyek a munkavégző szervekben - tevékenységük során - 

vagy a vérben halmozódnak fel. Az elmélet lényege abban 

állt, hogy az izmokban ezen mérgező anyagok savakká alakul-

nak át. Részben a véráram kimossa őket, ebben az esetben a 

vért szennyezik be, részben eredeti, mérgező anyagaikra 

bomlanak. Ezek az anyagok összegyülnek az izmokban abban 

az esetben, ha a munkaterhelés sokáig tart, vagy ha sok iz-

mot érint a tevékenység. A mérgezési elmélet a különféle 

savakat, elsősorban a tejsavat tekinti fáradtságot okozó 

anyagnak. 

Ezzel szemben számos kisérlea eredménye arra utal: 

anélkül is felléphet a fáradtság, hogy a tejsav mennyisé-

ge változna a szervezetben. Tehát a mérgezési elmélet nem 

magyarázza meg a fáradtság lényegét. Igazolt hipotézisek 

án  a tejsavnak és más mérgező anyagoknak. szerepük van alapján tejsavnak 

 az izmok elfáradásában, de ez a szerep csak másod-

rendű. Ugyanis a szervezetben általában nem egyetlen izom 

müködik, hanem az izmoknak egész csoportja. Még a legegy-

szerűbbnek tűnő mozgást is valójában nem egyetlen izom ösz- 
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szehuzódása, hanem több izom bonyolult együttmüködése okoz-

za. A mozgáshoz ugyanakkor nemcsak egyes izomcsoportok ösz-

szehuzódása, hanem más izmok elernyedése is szükséges. Az 

egyes izomcsoportok összehangolt müködését az idegrendszer 

szabályozza. 

A szervezetben lévő izom müködésében is megnyilvánul 

az elfáradás: idővel csökken működése, sőt teljesen megszű-

nik. Általános tapasztalat szerint azonban a szervezetben 

müködő izom elfáradásához csatlakozik az egész szervezet 

elfáradása. A szervezetben nemcsak az izom, hanem a közpon- 

ti idegrendszer is elfárad izommunka végzése közben. Ugyan- , 

is a központi idegrendszer inditja és továbbítja az egyes 

izmokhoz a müködésre késztető ingerületeket, az izommükö-

déssel tehát a központi idegrendszer is dolgozik, ezért el-

fárad. A központi idegrendszer elfáradásának egyik tünete 

az izomremegés. 

Elfáradáskor csökken az izmok ingerlékenysége, ugyan-

azt a mozgást csak erősebb ingerrel lehet létrehozni. Erő-

sebb ingerek eltermelése" azonban még jobban megterheli a 

központi idegrendszert és igy fokozza elfáradását. Elfára-

dáskor az izomban kellemetlen érzés, húzó fájdalom keletke-

zik, ami az izommüködés megszünése után is érezhető. Ez a 

kellemetlen érzés később az egész szervezetre átterjed. 

Gyakori ezenkivül a levertség, az étvágytalanság, különféle 

ideges tünetek. Ha időt engedünk a szervezetnek a pihenés-

re, akkor az elfáradás tünetei megszünnek, s az izom a to-

vábbiakban ugyanugy müködik, miht elfáradás előtt. 

Az energetikei veszteségek elmélete értelmében: az iz-

mok tevékenysége során energetikei és egyéb anyagok haszná- 
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lódnak fel, ezen anyagoknak további mennyiségi csökkenése 

az izmokban és a vérben, az izmok elfáradá.sz.t okozza. Minél 

gyorsabban használódnak el a szervezet energetikei anyagai, 

annál gyorsabban következik be az elfáradás. ,Jenek követ-

keztében csökken az izmok teljesitőképessége. 

Valóban, a tevékenység hatására felhasználódnak a szer-

vezet energetikei anyagai. A szervezet folyamatosan bont 

és eléget különféle anyagokat, és az ebből nyert energiát 

hasznositja a tevékenység elvégzése során. Az égéshez szük-

séges oxigént a tüdő utján, a levegőből nyeri. A táplálék-

kal bekerülő fehérjék, szénhidrátok, zsirok lassu égéssel, 

oxidációval energiává alakulnak, az anyagmegmaradás törvé-

nye alapján. Ez az energia képezi azt a "hajtóerőt", me-

lyet a szervezet a tevékenység során felhasznál. 

Az energetikai veszteségek elméletének hiányossága 

ennek ellenére abban állt, hogy helyi, automatikus folya-

matnak tekintette az energetikei anyagok felhasználását. 

Hosszu időn át nem vette fixelembe a szervezet egységét. 

Több szerző: A.V.Folbort, Schniff, Verworn és mások 

a multban még azt állitották, hogy az energetikei anyagok 

elvesztése vagy hiánya az izmok elfáradását közvetlenül 

váltja ki. A továbbiakban azonban több kisérlet Ezt bizo-

nyitotta, hogy az energetikei anyagok elvesztése elsősor-

ban a központi idegrendszer müködését csökkenti, ezért az 

elfáradás elsősorban a magasabb rendü idegtevékenység vál-

tozásaiban rejlik. 

Hazai szerzők közül Geréb Györgynél találjuk az aláb-

bi megállapitást: "?áradtságnak általában olyan élettani 

állapotot értenek, amely valami fizikai vagy szellemi te- 
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vékenység következtében lép fel, az energetikai anyagok 

nagymértékü felhasználásával jár; eredményeképpen az ember 

munkavégző képessége, ennek megfelelően teljesitőképessége 

is  csökken."  Geréb György /Tankönyvkiadó 1971./ Bár a szer-

ző az energetikai anyagok felhasználódását helyezi előtér-

be, ugyanakkor arra is utal, hogy a fáradtság szellemi te-

vékenység hatására is létrejöhet, ami által a központi i-

degrendszer funkcióját figyelembe venni törekszik. 

A humorális-lokális elmélet képviselői abból a felte-

vésből indultak ki, amely szerint  a  testi tevékenység so-

rán a vezető szerep nem a központi idegrendszeré. Egy ré-

szük ugy vélte, hogy a szervezet minden rendszere autonóm 

egység, s müködése nem igényli a központi idegrendszer sza-

bályozó tevékenységét. Ezen kutatók abból a hipotézisből 

indultak ki, hogy az organizmus az elemek olyan egysége, 

amelyben ezek az egységek individuális életet élnek. Az or-

ganizmust a részek mechanikus összegeként tekintették. Ezért 

lokalizé'iták az elfáradást a különféle izmokba. 

Vás szerzők nem ismerik el az egyes szervek, szervrend-

szerek autonómiáját az organizmuson belül. A részek tevé-

kenységét alárendelik a humorális rendszer szabályozó funk-

ciójának, ami szerintük fölérendelt az organizmus endokrin 

változásainak. A humorális rendszer hatására történő válto-

zások szerintük is a központi idegrendszer közvetlen befo-

lyása nélkül mennek végbe. 

A belső elválasztásu mirigyek, igy a mellékvesék elég-

telen müködése közrejátszhat az elfáradásban. TIár Addison 

felhivta a figyelmet arra, hogy a mellékvesék /azóta róla 

elnevezett/ megbetegedése következtében az emberi szervezet 
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fáradékonysága észlelhető. Kisérletekkel is kimutatták, hogy 

a mellékvese nélküli állatok izmai sokkal fáradékonyabbnak 

bizonyultak, mint a normális állapotu állatoké. Csökkent 

kéreghormon termelése esetén az izmok  sokkal  lassabban pi-

henik ki magukat, mint normális kéreghormon ellátás esetén. 

/1 nemi mirigyek hormonjai szintén befolyásolják az elfára-

dást, amint azt  már  száz évvel ezelőtt megállapította Claud 

Bernard francia fiziológus, aki sajátmagának fecskendezett 

be herehormont, s munkabirásának fokozódását tapasztalta. 

Ugyszintén megállapitották, hogy nőknél a petefészek csök-

kent hormontermelése a munkaképesség hanyatlására vezet. 

Egyes endokrinológusok elismerték bizonyos mértékig 

az idegrendszer szerepét a belső elválasztás irányitásában, 

azonban ezt kizárólag a vegetativ idegrendszerre korlátoz-

ták. Állitásaikra I.P. Pavlov az alábbiakat válaszolta: 

"...minél tökéletesebb valamely állati organizmus idegrend-

szere, annál centralizáltabb, és'ennek a rendszernek annál 

nagyobb  területe válik az organizmus összes tevékenységé-

nek irányitó és vezető szervévé anélkül, hogy ez mindig 

nyilvánvaló és kifejezetten látható lenne. Ugy tünhet ne-

künk, hogy a magasabb rendű élőlényeknél sok funkció az 

agykéreg hatásától függetlenül zajlik le; a valóságban a-

zonban ez nem igy van. Ez a magasabb terület irányit minden, 

a testben végbemenő jelenséget." I.P. Pavlov  /Akadémiai Ki-

adó 1954./ 

J. Charvát kifejező módon jellemzi az idegrendszer és 

a humorális rendszer közötti viszonyt: "Az idegek a hormo-

nokat mintegy szolgálóikként, közvetítőkként használják 

fel." J. Charvát  /Praha 1961./ 
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A fejlettebb állatoknál, valamint az embernél a. szer-

vek, szervrendszerek müködésének irnyitásában a döntő sze-

rep a központi idegrendszeré, következésképpen az elfára-

dás okának lényegét is ezen a területen kell keresnünk. 

Az agykéreg a legmagasabb szintü összehangoló központ, 

érthető, hogy meghatározott kapcsolatban áll a humorális 

szabályozással, amely  döntő  mértékben biztositja az anyag-

csere folyamiatok kémiai összhangját. E két rendszer: az 

idegi és a humorális kapcsolata az idegrendszer legmagasabb 

szintjén alakul ki. 

Barchoff helyesen értékelte az idegi és a humorálas 

tényezők egységét, s a következőket szögezte le: "A belső 

környezet állandóságát a központi idegrendszer magasabb 

szintü szakasza szabályozza. Általános szabály, hogy ha 

a belső környezet az élettani határokon tul megváltozik, 

a központi idegrendszer legfejlettebb részei károsulnak." 

I.M.Szecsenov érdeme mindenek előtt az elfáradás köz-

ponti idegrendszeri elmélete. C alapitotta meg a magasabb 

rendű idegmüködés fiziológiáját. Általában a fiziológusok 

és a pszichológusok többsége valamelyik humorálas-lokális 

rendszer elmélet képviselői közé tartozott. I.F. Szecsenov 

mutatott rá elsőként az elfáradásra, mint közpohti ideg-

rendszeri jelenségre: "A fáradtság érzetének a forrását 

rendszerint a dolgozó izmokban helyezzük el: én egyedül 

a . központi idegrendszerbe teszem azt." I.17.Szecsenov  

/akadémiai Kiadó 1935./ 

A mozgás megváltozásának oka nemcsak az izom, hanem 

az idegsejt, idegszövet elfáradása is. Kisérletek eredmé-

nyei bizonyitják, hogy az izom jóval később fárad el, mint 



- 13 -  

az idegrendszer. Ariikor az elfárads miatt megszUnik az i-

zorLmüködés, az izom villamos árammal ingerelve még össze-

huzódik, sőt ezt folyamatosan megismétli, mielőtt müködé-

sét végleg beszüntetné. Ez a kisérlet világosan bizonyítja: 

az elfáradás nem az izomban, hanem az idegrendszerben kö-

vetkezik be. 

Elfáradáskor a személyiség tudatába jut a légzés vál-

tozása, a szivdobogás ritmusa. Az érzékszervek nem veszik 

fel a. valóságnak megfelelően a külvilág ingereit, sőt gyak-

ran egyáltalán nem érzékelik azokat. A figyelem nem irá-

nyitható folyamatosan egy tárgyra, jelenségre: elkalando-

zik. Romlik a közérzet, levertség, kedvetlenség jelentke-

zik, amit gyakran felfokozott ingerlékenység kisér. Kind-

ezek a jelenségek függnek az autonóm idegrendszertől, mely-

nek működésével szorosan összefügg közérzetünk. 

A központi idegrendszer sejtjei minden tevékenység, 

sőt az izomtevékenység folyamán is fontos és sokoldalu te-

vékenységet végeznek. Teljesitőképességük azonban nem ha-

tártalan. Ha ezeket a határokat tullépjük, az elfáradás 

elkerülhetetlenül bekövetkezik. Amennyiben a közpohti i-

degrendszer sejtjeinek elfáradása bekövetkezik, a koordiná-

ciós tevékenység zavarai lépnek fel, mjd az organizmus e-

gész teljesitőképes:iége terén jelentkezik csökkenés. Ha a. 

megfelelő agycentrumok a védekező gátlás állapotába kerül-

nek, a  továbbii ? zomm ~  rn  ra n em  lehet s éges _  

A fáradtság alapvető mechanizmusait hazai és külföldi  

pszichológusok széles körben vizsgálták. 

Selye János a stressz-szindroma felfedezésével /káro-

sitó tár]yezőkkel' előidézett szindroraa/ félreértésnek minő- 
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siti azon stressz-elmélet al pján á116 kutatók véleményét, 

akik a fáradts ágnak a központi jelle v ét kétségbevonják. 

A stressz fogalmát,elemző dolgozatában hangoztatja : : "Sze-

retnénk továbbá elősegiteni annak a félreértésnek elosz-

latását, mely  arra vezetett, hogy a szervezet védekező re-

akcióinak endokrin mechanizmusát vizsgáló kutatásaink szin-

tézisét egyesek egyenesen szembeállitották a pavlovi physi-

ológia nagy jelentőségü tanitásaival." Selye J. - Bajus E.  

/Orvosi Hetilap 1960./ A továbbiakban kifejti, hogy ő a 

két nagy koordinativ rendszer: az ideg és az endokrin rend-

szer egységét vallja, és reméli, hogy az adaptációs mükö-

désnek tanulmányozása a továbbiakban a pavlovi tanitások-

kal együtt szintézisre vezet. 

A stressz fogalma jelentősnek értékelhető a fáradt-

ság szempontjából, mert az alkalmazkodási folyamat egyik 

sajátosságára utal. A reakciók fajlagos és nem fajlagos 

alkalmazkodási folyamatáról kialakitott álláspont nemcsak 

az izomfáradásra vet fényt, hanem a fáradtság pszichés vo-

natkozásaira, is. Selye János három szakaszt különböztet 

meg a szervezetet ért stresszsorok nyomán: 

a/ alarmreakció; 

b/ ellenállás; 

c/ a kimerülés szakaszát. 

Paul a fáradtságot pszichostressznek értékeli, amely-

ben a legtöbb esetben szomatikus és pszichés stresszjelen-

ségek összekapcsolódva játszódnak le. Szerinte az alarm-

reakció a "normális fáradtságnak" felel meg. A második sza-

kasz az "ellenállási stádium", amely a fáradtságot okozó 

hosszabb ingerhatásokra jön létre, és kifejezője a megter- 
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heléshez való alkalmazkodásnak. A hirtelen fellépő, vagy 

tulzottan hosszantartó megterhelés kimerüléshez vezet: az 

alkalmazkodási képesség nagymértékü vagy teljes csökkené-

séhez. 

A stressz-koncepcióban kiemelt alarmreakció fogalma 

és a gátlási mechanizmus a pavlovi megfogalmazásban érté-

kesen kiegészithetik egymást, amennyiben a kérgi folyama-

tok központi szerepét alapvető kiindulásnak tekintjük. 

Szovjetov szerint az eredményes tevékenység előfel-

tétele, hogy a személyiség szervezete, elsősorban idegrend-

szere ép legyen. A szervezetet érő ingerhatások törvény-

szertien fáradtsághoz vezetnek. Ezért a fáradtság önmagá-

ban még nem kóros jelenség, hanem a szervezet fiziológiai 

és pszichológiai müködésének természetes következménye. 

Ugyanis minden funkcionális müködés bizonyos idő eltelté-

vel elfáradáshoz vezet, amikor ideiglenesen csökken - vagy 

átmenetileg megszűnik - a sejtek, szövetek, a szervek és 

az egész szervezet ingerlékenysége. 

Ladislav Duriő az elfáradás mechanizmusát - G.V.Fol-

bort, N.K. Verescsagin és V.V. Rosenblat nézeteiből kiin-

dulva - szintén három komponensből vezeti le: 

1/ az agykéreg sejtjei funkciós potenciáljának csök-

kenési folyamata; 

2/ az agykéreg funkciós potenciáljának felujitására 

irányuló erőfeszités folyamata; 

3/ a védekező gátlás folyamata. L.buric  /Práceschophost 

ziakov/ 

A szerző szerint ezen komponensek az elfáradás folya-

matában mindig jelen vannak, főként abban az esetben, ha a 
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tevékenység igen intenzív, vagy sokáig tart. Ugyanakkor az 

egyes komponensek közül egyik vagy a másik domin_l a tevé-

kenység bizonyos stádiumában. 

Amennyiben a személyiség fárasztó, vagy hosszan tartó 

tevékenységet folytat, fellép az agykéreg sejtjei funkciós 

potenciáljának csökkenése, amely azonnal kiváltja. a vele 

ellentétes folyamatot: ezen sejtek funkciós potenciáljának 

felujitására irányuló törekvését. Amennyiben a felujitási 

folyamat képes a funkciós potenciál csökkenésének kiegyen-

litésére, a személyiség nem érez fáradtságot. Ha ezek a fo-

lyamatok a fokozott erőfeszítés ellenére nem egyenlitődnek 

ki, a központi idegrendszer sejtjeinek funkciós potenciál-

ja tovább csökken. Ennek következménye a szubjektiv, majd 

az objektív fáradtság, amivel együttjár a teljesitőképesség, 

majd a teljesitmény fokozatos csökkenése is. 

Minél erősebbek a tevékenység egyes fázisaiban a funk-

ciós potenciál felujitására irányuló folyamatok, annál gyor-

sabban és intenzivebben lép fel a védekező gátlás folyamata. 

Z. buriC szerint azért fárad el elsősorban a személyi-

ség, mert igyekszik az elvégzendő tevékenységhez alkalmaz-

kodni. Az organizmus pszichoszomatikus funkciós potenciál-

jai felujitása érdekében kifejtett erőfeszítés lényegében 

nem más, mint a tevékenységhez - legujabb értelemben vett - 

alkalmazkodás, ami-lényegében az elfáradást okozza. Ezért 

az elfáradást, mindenek előtt a fáradtság okát az organiz-

mus felujitási folyamatában látja. 

Hazánkban Geréb György foglalkozik elsősorban fáradt-

ságlélektani kutatásokkal. Mielőtt a fáradtság keletkezésé-

nek jellemző szakaszait differenciálná, az alábbi megálla- 
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pitást teszi: 

"Eleinte tulsulyba kerül az ingerületi folyamat, nyug-

talanság és tulzott mozgékonyság jön létre, a fáradtság 

további szakaszában inkább a gátlás kerekedik felül." 

Geréb György /Tankönyvkiadó 1971./ 

Geréb György a fáradtság kialakulásának mechanizmu-

sán belül a következő, jellemző szakaszokat különbözteti 

meg: 

a/ A tevékenység bizonyos foku meglassubbodása. Alkal-

mi hibák, fennakadások lépnek fel és mozgásos zavarok a 

tevékenységben. 

b/ Egyre növekszik a figyelmi koncentr áció nehézsége, 

az akarat megfeszitése és a kompenzáció, ellensulyozás 

mértéke. 

c/ Az egyes funkciók elfáradása, valamint az általá-

nos fáradtság minden alapfeltételét, az akaratot is aláás-

sa, továbbá az érzelmi élet zavarait is magával vonja. 

D.F. Lomov J.A. Deravinnak a repülőkkel végzett kuta-

tásaiból kiindulva, az ember teljesítőképessége csökkené-

sének hét fokozatát különbözteti meg: 

1/ Bedolgozás fázisa: a fáradtság még nem hat, és az 

ember teljesitménye fokozatosan nő. 

2/ Optimális teljesitőképesség és teljesitmény. Az  a-

karati erőfeszítés stabilizálódott. 

3/ Teljes kompenzáció. A fáradtság már hat, de az emo-

cionális akarati állapot hatására még hem mutatkozik befo-

lyás a személyiség teljesitményére. 

4/ Állandó kompenzáció fázisa: a fáradtság egyre in-

kább nő, a személyiség teljesitménye csökken. Ingadozik az 
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akarati erőfeszités intenzitása. 

5/ Végleges levertség fázisa: a fáradtság tovább nö-

vekszik, a személyiség teljesitménycsökkenése azonos ten-

denciát mutat. Nagy akarati erőfeszitéssel azonban a sze-

mélyiség még képes a teljesítményét fokozni. 

6/ A fáradtság gyors fokozódása következtében a tel-

jesitmény kifejezetten csökken, az akarati erőfeszités 

gyengül. 

7/ A tevékenység kényszerü abbahagyása. A fáradtság 

hatására visszaesik. a személyiség teljesitménye, további 

tevékenységre nincs lehetőség. 

"Az ember teljesitőképessége a fokozódó fáradtság ha-

tására csökkenő tendenciát mutat, ami általános érvényü." 

B. F . Lomov /Bratislava 1966./ 

A teljesítőképesség csökkenésével párhuzamosan jelent-

keznek az elfáradás objektiv és szubjektiv tünetei. Láng 

István szerint először a szubjektiv tünetek /kellemetlen 

érzések/ jelentkeznek, s jutnak tudatunkba; őket követi az 

objektiv változás /a tevékenység módjának átalakulása és a 

teljesitmény csökkenése/. Pettendi G. a fáradtságot objek-

tiv értelemben a szervézet általános biológiai állapotá-

nak, szubjektiv értelemben viszont a tudat megváltozásá-

nak értékelte. "Nemcsak. a teljesitmény csökken, mert a mun-

kateljesitmény fáradtság nélkül is csökkenhet és fordítva. 

Éppen a fáradtsággal járó bágyadtság, álmosság és egyéb 

pszichés tünetek jellemzik pszichológiai értelemben a fá-

radtság érzésének szubjektiv me,.;jelenését." Pettendi G.  

/Xözl. a  Tudományegy.. Neveléstud. és Lélektani Intézet 

Szeged 1937./ 
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A  felhalmozódott fáradtság, a pihenés nélkül folyta-

tott tevékenység kimerüléshez vezethet, mert a szerveze-

tet, idegrendszert ért nagymértákü, hehezen elviselhető 

megterhelés következtében meggyengül az idegrendszer ellen-

állóképessége, és ennek nyomán a pszichés funkciók is ká-

rosodnak. 

Nüller-Hegemann.szerint azt a megterhelést értjük a 

fiziológiai határ fogalmán, amely még éppen nem vezet ká-

rosodáshoz. "A fáradtság akkor válik kórossá, ha a szerve-

zet olyan tülzott igénybevételnek van kitéve, mellyel meg-

birkózni csak nagy energiaveszteséggel, idegrendszeri ká-

rosodás árán tud. Időleges vagy tartós károsodás áll be'ak-

kor is, ha a munka és a pihenés ritmusa helytelen módosan 

eltolódik." Geréb Gy. /Tankönyvkiadó 1971./ 

2. Az életmód, életritmus-bioritmus összefüggései 

A mindennapi életben gyakori az életmód, életritmus 

fogalmának szinonim értelmezése. Holott az életmód fogal-

mának elemzésénél a kiindulópont mindig az adott társadal-

mi-gazdasági formáció lényegének a tisztázása, melynek fon-

tos részét képezi az életmód. Ugyanakkor az életmódnak meg-

vannak a maga erkölcsi alapjai, amelyek szintén az életmód 

fontos összetevői, de az életmód a maga alapvető tartalmát 

tekintve objektiv kategória. "Az életmód fogalma olyan ob-

jektiv összetevőket foglal magában, mint például az emberek 

létfeltételei, az adott társadalomra jellemző társadalmi vi-

selkedésformák, amelyek bevonultak az életmódba, az erköl-

csi szokásokba és normákba, az emberek gondolkodásmódjába, 
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azaz a szubjektiv képzetek közé." G. Glézerman  /Szocioló-

gia 1 TA 1974/4./ 

Llindezek alapján az életmód széles tartalmu szocioló-

giai kategória, amely olyan minőségi jellemzőket foglal 

magában, amelyek az emberek élettevékenységének formáját 

és tartalmát jellemzik. 

Az életmód és az életritmus fogalma nem azonos: az é-

letritmus az életmód egyik összetevőjének értékelhető, a-

mely az emberi létszükségletből fakad, ugyanakkor szoros 

kapcsolatban áll az emberek élettevékenységének formájá-

val és tartalmával. Ezen élettevékenységen belül követik 

egymást ritmusosan a munkavégzés, étkezés, alvás és pihe-

nés. 

Az ember élete során az egyes tevékenységek idépont-

jaival kapcsolatban kialakulnak, majd rögződnek az egyre 

bonyolultabbá váló feltételes reflexek, dinamikus sztereo-

tipiákat alkotva. Ez az egész szervezetre, valamint az e-

gyes szervekre egyaránt érvényes. Pl. a pulzusszám és a 

vérnyomás maximális értékei éjszaka mérhetők. 	vér hemoglo- 

bin-tartalma, a keringő vérben a vörös és a fehér vérsej-

tek száma nappal magasabb, mint éjszaka. Az élettani folya-

matok periodicitásában szerepe van a föld forgásának, a vi-

lágosság-sötétség változásának, különböző meteorológiai 

jelenségeknek stb. 	 . 

A  belső tényezők hatásaként a külső környezet megvál-

toztatásával nem lehet az egyes élettani funkciókat átállí-

tani. Olyan körülmények között is változatlan a 24 órás pe-

riodicitás, amikor a környezeti feltételek megváltoznak. 

Bikov és Scserbakov szovjet kutatók állatkisérletek alapján 
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megállapitották, hogy az állatok bioritmusa a 14-15. napon 

tudott átállni az uj, megváltozott feltételekre. 

A gyermek bioritmusa csak az életkor előrehaladtával 

közeliti meg a. felnőtt szervezetének periodicitását. Cse-

csemőkorban, az alvásigény csökkenésével kezd kialakulni 

bizonyos periodicitás az alvás-ébrenlét kapcsolatában. Az 

óvodáskorban még 13-14  óra alvásigény jelentkezik. 

Az eddig ismert adatok szerint  az  időreflex kialaku-

lásának eredményeképpen a gyermek folyamatos, készenléti 

állapotban van, arra a tevékenységre beállitódva, amely ko-

rábbi tapasztalatai alapján, az adott időpontban reá vár. 

Ennek következtében valamennyi folyamat könnyebben és gyor-

sabban zajlik l$. A már kialakult reflexkapcsolatok szét-

bomlása annál nehezebb, minél fiatalabb gyermekről van szó. 

A fentiek alapján a gyermek életének alapvető törvénye: a 

helyesen kialakitott és következetes napirend. 
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3. A fáradtság mentálhigienés problémái a gyermekkorban 

A biológiai és a pszichés folyamatok, valamint a sze-

mélyiségtulajdonságok egységének és dialektikus kölcsön- 

hatásának figyelmen kívül hagyása elzárná előlünk a sze-

mélyiség ártalmaiból következő zavarok világos értelmezé-

sét. "A pszichikus folyamatok tanulmányozásától különálló 

személyiséglélektan elképzelése, valamint a pszichikus fo-

lyamatoknak a személyiségtől.elkülönült, elvont funkció--

ként való felfogása egy és ugyanazon hibás koncepció két 

oldala." Sz.L.Rubinstein /Kossuth Könyvkiadó 1962./ Ru-

binstein a folyamatot mint tevékenységet értelmezi, sze-

rinte a folyamatok építőanyagok, amelyekből a tulajdonsá-

gok szerveződnek. Ebből következik, hogy a pszichikus fo-

lyamatok és tulajdonságok kialakulása egyidejüleg megy 

végbe és ezek egységes folyamatot képeznek. A személyiség 

pszichikus életében a kiinduló jelenségek a folyamatok, 

amelyek a valóság visszatükrözését, a tapasztalat kiala-

kulását biztosítják. Ugyanakkor ezek a Viselkedés elsőd-

leges szabályozóiként lépnek fel, és biztosítják a szemé-

lyiség aktív viszonyát a valósághoz. A folyamatok és a 

tulajdonságok közti, közbeeső állapotok Levitov szerint 

mindig. bonyolultak, mert az egyes folyamatok valami fajta 

összegezései. Az'állapotok ideiglenes jelleget mutatnak, 

mig a személyiség tulajdonságai viszonylag stabilak, sőt 

állandósulhatnak is, ami azonban nem zárja ki a fejlődé-

sük lehetőségét.  

A fentiek alapján: "Indokoltnak látszik az a követ-

keztetés, hogy amennyiben az ártó hatások pszichikumunk 
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bármely területét érik - közvetlenül vagy közvetve - ...át-

tételesen kihatnak az egész személyiség fejlődésére."  Acta 

Universitatis Szegediensis /1965./ 

Pszichológiai szempontból a gyermek fáradtságának szá-

mos, külső jele, velejárója különböztethető meg. Ezek kö-

zül leginkább a figyelem labilitása, koncentrációjának 

csökkenése szembetűnő, ami a gyermek teljesitményében rea-

lizálódik. Mivel  a pszichikus folyamatok szervesen össze-

kapcsolódva, dialektikus kölcsönhatásban müködnek, a figye-

lem gyakori, majd tartóssá váló zavara kárositja a többi 

folyamatokat is, sőt a személyiségtulajdonságok fejlődésé-

ben zavaróan, gátlóara léphet fel. Fáradtság esetén a para-

doxális állapot már korábban kialakult gátló aktusai hat-

nak. Tartósan jelentkező fáradtság következtében a gátlás 

válik jellemzővé, ami a figyelem dekoncentrációját és tapa-

dását, ennek következtében a többi folyamatok gátoltságát, 

lelassulását eredményezheti. 

A gyermeki teljesitőképesség pszichikus tényezőinek 

elemzése során az aktuális személyiség pszichikus állapota-

iból célszerü kiindulnunk. Pszichikus állapoton a személyi-

ség funkcióképességének szinvonalát értjük, amely külső és 

belső feltételektől függ. A pszichikus állapot - mint a 

pszichikum funkcióképességének pillanatnyi szinvonala - be-

folyásolja a személyiség, igy a gyermeki személyiség tevé-

kenységének szinvonalát és egész lefolyását. A tevékenység 

lefolyása és eredményessége nem csupán a személyiség tulaj-

donságaitól függ, hanem Levitov szerint az érintett szemé-

lyiség aktuális pszichikus állapotától is. ;;ionos módon ér-

telmezte ezt A.G.Kovaljov, aki Uhtomszkijra hivatkozva meg- 
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állapitotta, hogy a személyiség reakciója az inger frek-

venciája és intenzitása mellett függ pszichikus állapotá-

tól is. Mindezekről Sz.L. Rubinstein a következőket írja: 

"A külső hatás csak akkor eredményez valamilyen pszichikus 

effektust, ha mint egy prizmán, megtörik a szubjektum 

pszichikus állapotán, gondolatainak és érzelmeinek kiala-

kult rendjén. Minden pszichés folyamatnak mintegy háttere 

az ember meghatározott pszichikus állapota; ez meghatároz-

za a folyamat lezajlását, s következménye a folyamat meg-

változása." Sz.L.Rubinstein  /Kossuth Könyvkiadó 1962./ 

I.P.Pavlov a következőképpen osztályozta a magasabb 

rendü idegtevékenység állapotait: "Az egyik végén áll az 

izgatott lelki állapot, az ingerlés rendkivül felfokozott 

tónusa, amikor lehetetlenné vagy nagyon nehézzé válik a gát-

lásos folyamat. Ezt követi a normális, élénk állapot, az 

ingerlés és a gátlás folyamata közötti egyensuly állapota. 

Ezután a gátlás állapotához vezető átmeneti állapotok hosz-

szu, de szintén egymást követő sorai következnek. Ezek kö-

zül különösen jellemzőek a következők: a kiegyensulyozott 

állapot, amikor az összes ingerkeltők, intenzitásuktól füg-

getlenül,-ellentétben az élénk állapottal, teljesen egyfor-

mán hatnak; a paradox állapot, amikor csak egyes ingerkel-

tők hatnak, .vagy az erősek hatnak ugyan, de csak alig; s 

végül az ultra-paradox állapot, amikor pozitívan csak a ko-

rábban kialakult gátlásos tényezők hatnak - olyan állapot, 

amely után a teljes gátlás állapota következik." I.P.Pavlov  

/Akadémiai Kiadó 1956./ 

A fentiekből látható, hogy Pavlov osztályozásába nem 

került be a pszichikus tevékenység valamennyi  ismert álla- 



-30- 

pota. Ugyanakkor az állapotok osztó:lyozásánál nemcsak azt 

kell figyelembe venni, hogy milyen szintü a magasabb ren-

dü idegtevékenység tónusa, hanem amint L.G.Kovaljov meg-

állapitja: 9°...azt is, hogy valamely állapot milyen jel-

rendszert érint, s milyen mértékben." A.G.Kovaljov  /Tan-

könyvkiadó 1974./ P ,:indezekből kiindulva beszélhetünk aktiv 

és passziv, parciális vagy általános állapotról, végül al-

kotó és reproduktiv állapotról. 

A szelektiv jellegü ingerlést és gátlást figyelembe 

véve megkülönböztethető a továbbiakban: a kéreg alatti te-

rületek aktivitásának és a kéreg gátoltságának állapota 

/hisztérikus állapot!, s forditva: a kéreg alatti terüle-

tek gátoltsága a kéreg ingerlése esetén /azténikus állapot/. 

I.G.Kovaljov alakította ki végül is az állapotok tisz-

tán pszichológiai osztályozását, a pszichikus folyamatok 

osztályozásából kiindulva, s ennek megfelelően értelmi, 

érzelmi és akarati állapotokat különböztetett meg. Koval-

jov szerint általános pszichikus állapot a figyelem, amely 

egyaránt nagyon fontos a személyiség intellektuális és aka-

rati élete szempontjából. 

Ti.D.Levitov a pszichikus állapotok következő osztá-

lyozását javasolja: 1. egyéni és szituativ állapotok; 2. 

mély és felszines állapotok /szenvedély - hangulFt/; 3. az 

emberre pozitivan vagy negativan ható állapot /ihlet - apá-

tia/; 4• tartós és rövid állapotok; 5. többé vagy kevésbé 

tudatosult állapotok. Ezen osztályozás hasznosan segitheti 

elő a személyiség különböző állapotaiban történő tájékozó-

dást. 

Egyes állapotok feltétlenreflex jellegüek /pl. éhség, 
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szomjuság/. A  pszichikus állapotok többségének azonban fel-

tételes reflexjellege van, azaz időszakos kapcsolatok, asz-

szociációk elve szerint keletkezik. Ezért a teljesitőké-

pesség szempontjából pozitiv pszichikus állapotok kialaku-

lása érdekében fontos a napirend betartása, amelynek fixá-

lódott alapja a dinamikus sztereotipia. Pl. ha a gyermek 

pontosan betartja napirendjét, a gyakori ismétlés folytán 

bizonyos napszakokban váltakozva, mintegy automatikusan 

lépnek fel a különféle pszichikus állapotok, amelyek azu-

tán rövidebb-hosszabb időre mintegy megváltoztatják tuda-

tának tónusát és tevékenységét. Amennyiben napirendjét meg-

zavarjuk, ez gyakran negativ pszichikus állapotokat vált 

ki, amelyek lehetetlenné teszik, vagy gyengitik sikeres te-

vékenységét. 

A fentiekből következik, hogy a gyermek pszichikus 

állapota átmeneti aktivitásának kifejezője: olyan belső 

feltétel, amely befolyásolja a pillanatnyi, részben a jövő-

beni tevékenységét is. Pozitiv pszichikus állapot esetében 

a gyermek pszichikus folyamatai és tevékenységei eredménye-

sen zajlanak le. Azonban vannak olyan negativ pszichikus 

állapotok is, amikor a gyermeki teljesitőképesség a mini- 

mumra csökken, vagy lehetetlenné válik további tevékenysége. 

Ilyen negativ pszichikus állapot többek között a ki-

merültség is. Ugyanis a fáradtság felhalmozódhat: nyomában 

létrejöhet a kimerültség állapota, amelyben széthullanak 

vagy legalábbis tartós passzivitásba huzódhatnak a gyerme-

ki e`Leterők, alkotó impulzusok. Elvész a munkakedv, menekü-

lések, lázadások formájában fejeződhet ki a tiltakozás a 

tulterheléssel szeriben. 
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Káros, ha a gyermek tartósan kevesebbet pihen a szük-

ségesnél. A fáradt, kialvatlan gyermek nyűgös, nyugtalan, 

ingerlékeny, figyelmetlen. Heri egy  "ideges"  gyermek vált 

nyugodtabbá, könnyebben irányithatövá attól, hogy alváside-

jét meghosszabbitották, és megfelelő körülményeket terem-

tettek hozzá. 

Az agykéreg pihenése az alvás. A gyermek agykérge 

több pihenést igényel. Ivanov - Szmolenszkij és Kraszno-

gorszkij kutatásai szerint az óvodáskoru gyermekek nagyagy 

féltekéinek kérge igen labilisan működik. Minél kisebb a 

gyermek, annál inkább tulsulyban vannak az ingerületek a 

belső aktiv gátlásokkal szemben. A hosszas ingerületi álla-

pot mértéken felüli ingerületre és gátlásra vezet. 

Szovjetov két fázisát különbözteti meg  a  gyermek elfá-

radásának: a motoros nyugtalanság és az általános gátlás 

szakaszát. Az utóbbira jellemző a bágyadtság és az álmosság. 

Hazai szerzők - hóna Borbála, Geréb György - szerint 

az első szakaszban az agykéregsejtek ingerlékenysége foko-

zódik, a negatív indukció csökken, romlik a differenciálás, 

a figyelem, bekövetkezik az ingerület irradiációja. Az in-

gerület kiterjed az agykéreg motoros szférájára is. A gyer-

mekeknél ebben a szakaszban hipermotilitás jelentkezik. A 

második szakaszban csökken az agykéregsejtek ingerlékenysé-

ge, a gátlás fokozódik, s egy sor gátlásfázison át fokoza-

tosan kialakul a teljes védőgátlás. A gyermekek először 

csak révedeznek, ásitoznak. A figyelem csökken, a magyará-

zatot kevésbé értik meg. Romlik az emlékezet, a megfigyelő-

képesség. A gyermek szórakozottá válik, tevékenysége pon-

tatlanabb lesz, szaporodnak az elkövetett hibák. 
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Nagyobb gyermekeknél a két szakasz  nem  különül el i-

lyen élesen. Saját magukat fegyelmezve kialakul náluk az 

a képesség, hogy  a fáradtság első fázisát legyűrjék és foly-

tassák tevékenységüket. Náluk a kifáradás közvetlenül a 

második szakasz tüneteivel jelentkezik. 

Kifáradáskor az agykéregnek a kéregalatti területre 

gyakorolt hatása is romlik. Ez az oka, hogy a fáradt gyer-

mek kedélye megváltozik, tülzott élénkség, indulatosság ta-

pasztalható náluk. Belekötnek társaikba, vagy /különösen 

a lányok/ könnyen sirva fakadnak. A vegetativ idegrendszer 

egyensulya is könnyen megbomlik:  a gyermek kipirulhat, sá-

padhat, szaporább lesz a szivmüködése, légzése is felülete-

sebbé, szaporábbá válik. 

Geréb György szerint a gyermek fáradtságának kóros 

t;mnetei neurotikus jegyekben és vegetativ panaszokban is 

megnyilvánulhatnak, melyek közül a következők a gyakorib-

bak: 

a/ Étvágytalanság, amely főként a. követelmény és a tel-

jesitmény közötti ellentmondás, illetve a helytelen hapi-

rend és életritmus következménye. 

b/ Hányás, amely a kimerült gyermeknél gyakran indo-

kolatlannak tünik. Ugyanakkor gyakran a fáradtsággal össze-

függő, pszichés determináció alapján jelentkeznek. 

c/ Hisztériás megnyilvánulás, amely az agykérgi inge-

rületi és gátló mechanizmus egyensulyának felbomlásából e-

red. Hisztériás reakciók jelentkezhetnek a kényszermozgá-

soktól egészen az inadekvát hisztériás rohamig. Szórványo-

san tapasztalhatók szélsőséges tünetek is, mint pl. a nega-

tivisztikus magataros, apátia, elektiv mutizmus. 
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d/ Kifejezett szorongisok, amelyek gyakran kudarcél-

mények, a pszichés stressek elviselésének következményei. 

Ezeket a fáradt, kiegyensulyozatlan gyer:aek nehezebben vi-

seli el, s igy gyakran jelentkeznek nála rövidzárlatos 

cselekvések. Az állandósult izgalmi állapot szorongást, és 

ennek következtében teljes gátlást, cselekvési képtelensé-

get eredményezhet. 

e/ Ingerlékenység, mivel általánosan ismert tény, hogy 

a fáradt ember ingerlékenységi küszöbe alacsonyabb. A tul-

terhelt, fáradt gyermek még inkább hajlik a kitörő érzelmi 

megnyilvánulásokra, impulziv cselekvésekre. 

f/ Álmatlansági panaszok, alvászavarok. Az alvás ter-

mészetes fiziológiai állapot, amely az elfáradt idegsejtek 

regenerációját is célozza. Tulfáradás esetében a védőgátlás 

elterjedése akadályokba ütközik, az elalvás késik, és eset-

leg mindvégig felszines, nyugtalan lesz. A nyugtalanul alvó 

gyermek hánykolódik, fogát csikorgatja, gyakran felriad. 

Igy a regenerálódási folyamat nem mehet végbe, a gyermek 

kipihenés nélkül kel fel, s a körforgás folytatódik. 

g/ Enurézis, mely inkább az óvodás és az alsó tagoza-

tos gyermekeknél jelentkezik, de előfordulhat  a felső  ta-

gozatos korban is. Ellentétben azzal a véleménnyel, hogy az 

enurézis sulyosabb pszichés trauma - u.n. kulcsélmény - ha-

tására jelentkezik, bizonyitható, hogy a fáradás, a tulter-

helés is komoly szerepet játszhat kiváltódásában. 

h/ Beszédneurózisok. A gyermek fáradtságát és ebből e-

redő pszichés indiszpozicióját tükrözi a beszéde is. A ben-

ne keletkező intellektuális vagy emocionális zavarok beszé-

dében is megmutatkoznak. Ilyenkor egyrészt az asszociációk 
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lehetnek zavartak, másrészt pedig szóképzési nehézség, ha-

darás, vagy dadogás léphet fel ínég a  tiszta beszédü gyer-

meknél is. Az egyébként is dadogók beszéde pedig még gör-

csösebb lesz. Hég inkább romlik a gyermek helyzete, ha i-

lyenkor büntetést kap, vagy kigunyolják. Geréb Gyö=  /Tan-

könyvkiadó 1971./ 

Az egyre bonyolultabbá váló társadalmi környezetben 

mind' nehezebbé válik az ember  számára  a szociabilizáció 

és a  perszonalizáció folyamatának traumától mentes megvaló-

sitása. Csak ott lehet hatékony mentálhigiéniés tevékeny-

séget kifejteni, ahol az anyagi jólét jelentős szinvonelat 

ér el, és a személyiség megvalúsithetja önérvényesítési tö-

rekvéseit. Nálunk ezen feltételek napjainkban megvannak, 

és igy érthető, hogy társadalmunk részéről mind' nagyobb 

az érdeklődés a mentálhigiéniés problémák iránt. 

Ugyanakkor a pszichikus szférát fenyegető károsodások 

egyre szélesebb körben észlelhető formájával találjuk szem-

ben magunkat az óvodában és az iskolában, ha pszichés ér-

zékenységgel folytatjuk a továbbiakban a nyomozást a gyer-

meki kudarcélmény forrásai körül. Sok, a tulterhelésből 

származó szekunder funkcionális és szomatikus tünet kiala-

kulása és magatartási rendellenesség megakadályozása igé-

nyelné még a profilyxist az óvoda és az iskola életében. 

Erős László és Hans Lökne - Rösler vizsgálatára hivat-

kozva - megállapitják: "...az  általa vizsgált mintán az e-

redményes tanulók háromnegyed része rendszeresen magától éb-

red, a kudarcot valló gyermekek 43,1 százaléka viszont erő-

szakos ébresztéssel, megzavart biológiai ritmussal kezdi a 

napot! Ez jelentős adat, nem lehet minden további nélkül el- 
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siklani mellette. Sőt:  ha az összes alvásid5-rövidit ő, al-

v^s minőségét kárositó tényezőt figyelembe  vesszük /nyug-

talan alvás, éjszakai ébredések stb./ a kudarcot valló gyer-

mekek kétharmada rendszeresen alváskárosodottnk tekinthe-

tő, mig a sikereseknek csak 30 százaléka sorolható ide." 

Erőss László - Hans Löwe  /Tankönyvkiadó 1974./  

fáradtság az összes pszichés funkciók nagyfoku i-

génybevételének következtében lép fel, ami egyenesen követ-

kezik a magasabb idegtevékenység tanából, mely szerint az 

ingerhatások irányitója végső soron az agykéreg működése.  

A  fáradt gyermek elsősorban idegrendszerében károsodik) ~! 

magasabb rendü idegműködés gyengül, felbomlik az agykéreg 

mechanizmusának egyensulya. /Felléphet a szupramarginális 

gátlás jelensége is./ Bencsik Endre megállapitja, hogy a 

fáradt gyermek sokszor a betegségben keres menekülést, mi-

vel a fáradtság és a betegség kölcsönösen ok-okozati össze-

függésben áll egymással. Geréb Gyö z /Tankönyvkiadó 1971./  

Előfordulhat az is, hogy a fáradt gyermek a számára már 

tulzott erőfeszitést igénylő tevékenység elől menekül a be-

tegségbe.  

Ugyanakkor hemes Livia  az  alábbiakat veti fel: pszichés  

zavarok esetében fokozza a megitélés pontosságának nehézsé-

gét az a körülmény, hogy a felnőtt és a gyermek szubjektiv 

átélése között különbség van. A felnőtt szomatikus tünete-

it zavarónak, én-idegennek érzi - s ez lehangoltsággal, 

szenvedéssel jár - leküzdésükre tehé.t erőt fordít: beteg-

ségtudata van.  A  gyermek is szenved, de minthogy nincs be-

tegség-belátása., inkább arra tesz erőfeszitést, hogy zava-

raival járó kinos érzéseit, szégyenkezését eltitkolja és el- 
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hárítsa magától.  Igy a gyermek tünetei látszólag csak a 

felnőttet zavarják, inkább nevelői küzdenek ellene. A gyer-

mek 'keltheti azt a látszatot is, mintha bonyodalommentesen 

együtt élne tüneteivel - kivéve akut szorongácait, melye-

ket nem képes elháritani. I:emes Livia szerint: "L felnőtt 

emberben a pszichés tünetek ugy elhatal.la.sodhatnak, hogy 

tehetetlenné válik minden életfeladattal szemben. Ugyanak-

kor a gyermekkori pszichés tünetek mögött az esetek több-

ségében nem találunk még személyiségtorzulásokat, hanem in-

kább csak a normális fejlődést akadályozó konfliktusokat. 

Ezeknek az ellentétes er3'mek, kong° .i_,,.tusokn -',k i ki Ce,jez(i-

dése lehet a tünet, amely lehet muló fejlődési zavar, a 

fejlődést átmenetileg akadályozó neurotikus epizód, ritkább 

esetben a gyermeki személyiséget deformáló, a fejlődést meg-

akasztó kilejezett betegség, neurózis." Iemes Livia /_kadé-

miai Kiadó 1974./ 

A kóroktani szemlélet nem alkalmazh^.tó minden fenntar-

tás nélkül a gyermekkori pszichés zavarokra, és nagyon is 

kérdéses, hogy betegségnek tulajdonithatók-e a gyermek fej-

lődését megzavaró kisebb-nagyobb zökkenők. Ugyanakkor köny-

nyen megállapitható, hogy a szubjektiv és az objektív kifá-

radás nem jár mindig együtt. Finál kisebb a gyermek, annál 

kevésbé ismeri a fáradtság érzetét. Gyakran lehet látni el-

merülten játszó 5-6 éves gyermeket, aki játék közben szinte 

egyik percr"1 a másikra alszik el. 

ITeurotikus gyerekeknél viszont gyakran fordulhat elő 

fáradtsé.gérzés objektiv kifáradás nélkül. Sem a szubjektiv, 

sem az objektív kifáradás nem azonos azzal, amikor a gyerme-

kek - utánozva a felnőtt panaszait - fáradtságról beszélnek, 

tényleges fáradtság nélkül. Ugyanakkor a fentebb jelzett e- 
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setben a meghatározott helyzetbe került gyermek nem ébred 

tudatára annak, hogy miért tapasztalja fizikai vagy szelle-

mi erőinek csökkenését, miért találja tevékenységét nehéz-

nek, s miért van rossz hangulata. 

Az utóbbi években a gyakorló pedagógusok egyre többet 

foglalkoznak a nevelés folyamatában felmerülő pszichés ár-

talmak megelőzésével, leküzdésével, minthogy napjainkban 

világszerte - igy hazánkban is - növekszik a pszichoterápi-

ára szoruló gyermekek száma. 

A mentálhigiéniés gondoskodás szorosan összetartozik 

az iskolára előkészités feladatainak megoldásával, mert ha 

a gyermek egészséges idegrendszerrel, kiegyensulyozottan 

lép az iskolába, jól viseli el az ottani megterhelést, ele-

get tud tenni tanulmányi kötelezettségeinek. 

Az óvodában nagy gondot forditanak a gyermek testi ép-

ségének megvédésére /gondozási feladatok/, de még nem tesz-

nek meg - gyakran a magas gyermeklétszám miatti nehézségek 

következtében - mindent a lelki egészségvédelem érdekében. 

Pedig a fiatal személyiség rendkívüli plaszticitása követ-

keztében a mentálhigienié a gyermekkorban tudja a legjobb 

eredményeket elérni, mert a pszichoszomatikus változások a 

fejlődésnek ebben a szakaszában következnek be a leghamarabb. 

A helyes profilaxis szempontjából rendkivül fontos fel-

ismerni azt az időszakot, amikor a gyermek fejlődése rendel-

lenes irányba kezd fordulni. A normálistól elhajló személyi-

ség - fejlődésmenetnek a kezdeti fázisában, akár szomatikus, 

akár pszichés területen nyilvánul meg eleinte a primer ár- 

talom hatására kialakult zavar, megfelelő irányba terelése 

lényegesen könnyebb feladat, mint amikor a személyiség már 
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jól-rosszul alkalmazkodott a körülményekhez, és fejlődé-

sének iránya a normálistól eltérő,  nemkivánatos irányba 

fordult. Einél régebben halad a személyiség-fejlődésmenet 

rendellenes irányba, annál lassabban és nehezebben lehet 

a személyiség strukturában a kivánatos helyzetet ujra ki-

alakitani. Ezért fontos a me gnyilvánuló zavarok korai 'di-

agnózisa . 

A fáradtság tünetei sokfélék és egymással összefonó-

dottan jelentkeznek. A gyermeki fáradtság külső jelei kö-

zé sorolhatjuk azokat a megnyilvánulásokat, melyek arra 

utalnak, hóLy csökken a figyelem, nehezebbé válik az emlé-

kezet, a képzelet, a gondolkodás tevékenysége, bizonytala-

nabbá válik a cselekvés. Ugyancsak a fáradtság tünetei kö-

zé tartozik a türelmetlenség, a kedélyállapot változása 

és a fokozott érzékenység. E tünetek mögött egy objektiv 

jelenség áll: az idegrendszer befogadó tevékenységének át-

meneti vagy tartós gyengülése. 

Már a fáradtság sok külső jelzése, tünete arra utal, 

hogy ezen állapot csökkenti az egyén teljesitőképességét, 

rontja közérzetét és kedvét, ez gátolja a továbbiakban meg-

kezdett tevékenységének menetét, gördülékeny végrehajtását. 

Lz egyes részterületeket tartósan érintő, kárositó hatások 

a pszichikus folyamatok, állapotok és tulajdonságok integ-

rálódásának folyamatában gátlóin fellépve retardáciét i-

dézhetnek elő, ami  a személyiség diszharmonikus fejlődésé-

hez vezethet. Ezért a fáradtság szindromáinak jelentkezésé-

nél célszerű figyelembe venni sz életkörül,nényeket is, a 

sajtos helyzet mérlegelésével összefüggésben. 

Zapjainkban a felgyorsult növekedés bizonyítottan po- 
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zitiv szerepet játszik az ember testi és pszichikus fejlő-

désében. A gyermekek általában intelligensebbek, teljesit-

ményeik magasabbak, mint a korábbi normák szerint fejlődő 

gyermekeké. Ugyanakkor, ezen pozitiv jelenségek mellett egy-

re szélesebb körben merül fel az akcelerált területek ará-

nyának értékelése. Ezzel párhuzamosan a retardáció külső 

és belső okainak feltárására; törekvés válik egyre jellem-

zőbbé, továbbá a konpenzáció lehetőségeinek felkutatása. 

A retardáció lehet testi, szellemi, szociális, vagy 

ezek kombinációja. A gyermekkori retardáció lényeges jel-

lemzője, hogy bármelyik területen lép fel, általában a töb-

bi területre is kiterjed, ennek eredményeként az irrever-

zibilis retardáció foka is kialakulhat. Ugyanakkor a kisebb-

nagyobb reverzibilis retardációval induló gyermekek nagy 

hányada napjainkban nem tudja kiegyenliteni visszamaradott-

ságát, retardációjuk stabilizálódik. 

Nagy József szerint a retardáció elleni küzdelem fő 

szinterének az iskolakezdés előtti életkornak kell lennie. 

Korunk egyik fontos felismerése, hogy e probléma megoldása 

elsősorban a prevenciótól remélhető. Az  irreverzibilis re-

tardáció általában a 3-4 éves korban előzhető meg, a rever-

zibilis retardáció stabilizálódásának a megelőzése pedig 

hozzávetőlegesen 4-6 éves korban lehet a legeredményesebb. 

A szerző szerint a korrekció bizonyos életkoron tul már ke-

vesebb eredményt igér, ezért a prevenciót ebben az életkor-

ban előtérbe kell állitani. 

Közismert a mindennapi életből, hogy a fáradtság in-

gerültté, türelmetlenné tesz. Amikor a fáradt szülők munka 

után hazaérnek gyakori,; hogy türelmetlenek, nyugtalanok:  
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tehát  a  fáradt gyermekek ugyanazokat a tüneteket' észlelik 

rajtuk, mint amelyek náluk is gyakoriak, igy a megerősités 

következtében a velük társuló magatartásformák könnyen rög-

ződött szokásokká válhatnak. 

A környezet determináló szerepét elvben elismerjük, 

de napi, családi bontásban kevésbé szoktuk vizsgálni, mert 

előfordulhat, hogy tömegméretekben érzékeny pontokat érin-

tünk. Azonban éppen ezért fontos a szülői felelősség rész-

leteire is ráirányitani a figyelmet. Ugyanis az intézmény 

legkorszerűbb reformjai is megbukhatnak, ha a szülői ház 

tömegesen bocsát a nevelési intézménybe mentálhigiéniésen 

károsodott, fáradt, ebből eredően játékosságot vesztett 

gyermekeket. 

A kedvezőtlen környezetből kikerült gyermekek általá-

nosságban alacsonyabb szintü eredményt érnek el az egyéni 

és a csoportos intelligenciatesztekben /s ez a hátrány a 

korral együtt nő/. Olyan készségek nélkül kerülhetnek az 

iskolába, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megbirkóz-

zanak az elsőéves tananyaggal; beszédkészségüket tekintve 

viszonylag fejletlenek; hallási és látási differenciáló ké-

pességük nem felel meg a kívánt szintnek. 

A napirend pontos betartása kicsi kortól a magatartás 

szervezettségére nevel. Ez teszi lehetővé az egészségügyi, 

valamint a nevelési-oktatási feladatok komplex megvalósítá-

sát és az erőteljesebb fizikai, értelmi és érzelmi megter-

helés elviselését. Ebből a széleskörű feladatkörből a  továb-

biakban kiemelhetjük: a helyesen kialakított és a követke-

zetesen betartott napirend önfegyelemre, következetességre 

és pontossgra nevel, ami az iskolai ismeretszerzés jelen- 
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tős feltétele. Éppen ezért: "Ügyelni kell arra is, hogy a 

gyermek óvodai és otthoni napirendjét összehangoljuk. A 

gyermek napirendjét a szülő napirendjével is össze kell e-

gyeztetni. Pl. ha az anya korán kezd dolgozni, tehát a 

gyermeket korán kelti fel, akkor őt kell először lefektet- 

ni a csoportban ebéd után, vagy ha korán fejezi be a mun-

kát az anya, korán jön a gyermekért - korábban kell ébresz-

teni, elsőnek uzsonnát adni neki stb. Természetesen az i-

lyen jellegű na'oirend összeállitása csak rendkivül jó óvo-

da-család kapcsolat mellett valósítható meg."Vera Iszakovna 

Dobrejcer /Óvodai Nevelés 1973./ 

Mint fentebb említettük, a fáradtság objektív tünetei 

a gyermek különféle teljesitményével vannak szoros össze-

függésben. A fáradtság hatására fellépő figyelemzavarok a 

teljesitmény pontatlanságában realizálódnak, s ezek tartós-

sá válása zavart idézhet elő a gyermek önértékelésében, ön-

magához való viszonyában. Ugyanis ha a teljesítmény egy 

meghatározott normahatár alatt marad, akkor a kudarc je-

lentkezik. A gátlás terjedésével küzdő gyermek abba a fur-

csa helyzetbe kerül, hogy olyan követelményekkel /magatar-

tási, teljesitménybeli/ szemben vall kudarcot, amelyeket 

pihent állapotban tudna teljesiteni. Tehát a végrehajtás 

folyamatában jelentkező hiányosságról van szó, amely előző-

leg kialakult készségek mellett is megnyilvánulhat. A gya-

kori sikertelenség következtében elbátortalanodott gyermek 

végül is aktive kitér a feladat elől, amivel aztán a kiesé-

sek még nagyobbak lesznek. Ennek a circulus-viciosusnak a 

megelőzése nagyon fontos, mégpedig elsősorban azzal, hogy 

a kudarcot, amely azzal fenyeget, hogy krónikussá válik, 
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idejekorán felismerjük és kellő segitséggel megszüntessük. 

A jó profilaxishoz szükséges, hogy a gyermek minden-

napi élete folyamán az őt ért ingerek intenzitásban, minő-

ségben és mennyiségben ne haladják meg aktuális toleranci-

aszélességét. Továbbá fontos még a helyes profilaxis meg-

valósításához, hogy e kérdésekről a társadalométinél széle-

sebb körét felvilágositsuk, neveljük. 

Mindezek érdekében alapvetően szükséges feltárnunk a-

zokat a személyiség változásaiban rejlő, lényeges elemeket, 

melyek a 3-10 éves gyermekek intellektuális fejlődésének 

folyamatában a sajátos életmód és életritmus hatására ala-

kultak ki és megitélésünk szerint kiemelten nyomon követ-

hetők. 

A témakör ugyanis összetett, ezen belül valamennyi 

komponens bemutatását nem tekinthetjük feladatunknak, csak 

azokat az általános szempontokat érintjük, mel yek a vizs-

gálat célkitüzésein belül szerepelnek. 

4. A vizsgálat célkitüzései 

Témaválasztásunkban az a cél vezetett, hogy kimutas-

suk: a sajátos életmódon belüli életritmus milyen módon 

hat a 3-6, illetve a 6-10 éves koru gyermekek intellektu- 

ális fejlődésére, milyen tüneteket vált ki náluk, s mennyi-

ben járul hozzá ahhoz, hogy a későbbiek során a "hátrányo-

sabb helyzetűek" kategoriájába kerüljenek. 

Célszerünek tünt, hogy az intellektuális fejlődés kö-

réből kiemeljük az óvodáskor figyelem- és emlékezeti tulaj-

donságai fejlődésének problémáját. 	figyelem pszichikus 
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folyamatának és tulajdonságainak kiemelését lényeges sajá-

tos áágai miatt láttuk indokoltnak. "A figyelem a tudat va-

lamennyi megismerési folyamatának oldala, mégpedig az az 

oldala, amelyben azok mint az objektumra irányult tevékeny-

ség jelennek meg." Sz.L. Rubinstein  /Akadémiai Kiadó 1964./ 

A lelki folyamatok mindegyikében megtalálható a személyi-

ségnek a világhoz, a szubjektumnak az objektumhoz, a tudat-

nak a tárgyhoz való viszonya. Ez a viszony a figyelemben 

nyer kifejezést. Ugyanakkor a figyelem együtt jár a pszichi-

kus folyamatok strukturájának változásával, irányított te-

vékenységzé való átalakulásával. A figyelem jelenléte irá-

nyítja a pszichikus folyamatok áramlását, ami  által létre-

jön a figyelemre jellemző irányultság. 

A figyelem szelektív szenzibilizációja függ az ideg-

rendszer általános állapotától. Igy a fáradtság hatására a 

figyelem pszichikus folyamatában változás következik be. U-

gyanakkor a figyelem által irányított  tevékenység minősége 

mérhető és értékelhetővé tehető, ami a folyamat hatásának 

regisztrálását ily módon megkönnyitheti. 

Az értelmi fejlettség jelentős jegye a szándékos és 

tartós figyelemre való képesség. Az iskolaérett gyermek szá-

mára követelmény, hogy figyelme legalább 15'-ig képes legyen 

ráirányulni a figyelem tárgyára. A dekoncentrált gyermek 

szétszórt figyelme nem teszi lehetővé, hogy az alapismere-

teket megszerezze, valamint pszichikus folyamatainak továb- 

bi fejlődését sem. Mivel a figyelem mindig valamilyen pszichi-

kus folyamathoz kapcsolódik, igy megfelelő fejlettségi szint-

je feltétele az iskolai tevékenységnek. 

Az eialékezet pszichikus folyamatának kiemelése ugyan- 
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csak célszerünek tünt vizsg .latainkon belül: ugyanis az is-

kolai ismeretelsajátitás, előmenetel szoros összefüggésben 

van az emlékezettel. Radnai Béla - vizsgálatokból levont 

következtetések alapján - jellemzőnek itélte, hogy az emlé-

kezet és az előmenetel korrelációs koefficiense több mint 

egyharmaddal nagyobb számban jutott kifejezésre, mint az 

előmenetel és a logikai összefüggésekben való jártasság koef-

ficiense. Anélkül, hogy például a megértés szerepét csök-

kenteni akarnánk - hiszen emlékezet és a megértés egymással 

is a legszorosabb kapcsolatban, kölcsönhatásban van - a köz-

vetett uton való megismerésben, tanulásban tudomásul kell 

vennünk az emlékezet nagy szerepét. Az iskolai anyag megta-

nulása abban jut végső soron kifejezésre, hogyan tudja, azt 

a tanuló felidézni /akár elméleti, akár gyakorlati alkalma-

zás során/. • 

Az óvodáskor vizsgálatain belül a fentieket figyelem-

be véve emeltük ki a figyelem és az emlékezet pszichikus 

folyamatait és tulajdonságait, amelyek megítélésünk szerint 

csak elvileg helyezhetők előtérbe, a vizsgálat célkitüzése-

inek megfelelően a két folyamat szoros összefüggésben érté-

kelhető és kerül elemzésre a pszichikum többi területeivel: 

folyamataival, állapotaival és tulajdonságaival. 

Ennek megfelelően a vizsgálat célkitüzései az alábbi-

ak szerint alakultak: 

a/ Óvodáskorban regisztrálható hatások a figyelem és 

az emlékezet területén. 

b/ 1 váltakozó életritmus hatása az iskolaérettségre . 

c/ Kisiskolás korban jelentkező kihatások a tanulmá-

nyi előmenetel és a magatartás terén. 
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5.  Munkahipotézis  

Feltételezésünk szerint a 3-6 éves gyermekek figye-

lem és emlékezeti folyamatain belül lényeges különbség tár-

ható fel a váltakozó és az egyenletes életritmusu gyerme-

kek reláciöjában. 

Ebben az esetben a természetes életritmusukban tar-

tósan megzavart gyermekek intellektuális fejlettségi szint-

je egyénenként és átlagosan nem felel meg az iskolaérettség 

kritériumainak. 

Következésképpen a kisiskolás korban a teljesitményt 

és a magatartást befolyásoló, jelentős tényezőként értékel-

hetjük a folyamatosan kiegyensulyozatlan életritmus hatá-

sát. 

6. Elővizsgálatok a vizsgálati terv kialakitásához  

A pedagógiai pszichológia a gyermek fáradtságát három 

tényezőre vezeti vissza: 

a/ Alkati tulajdonságok, 

b/ iskolai /óvodai/ hatásrendszer, 

c/ otthoni életkörülmények. 

E három tényező kölcsönösen kiegésziti egymást, ennek 

ellenére - vizsgálataink célkitüzéseit figyelembe véve -  

a két utóbbit helyeztük előtérbe. Az alkati tulajdonságok 

körébe tartozó gyenge testi fejlettségü, vérszegény, gyen-

ge ellenállóképességü gyermekek megközelitően azonos szám-

ban tartoztak ugy a kiegyensulyozott, mint a váltakozó élet-

ritmusu gyermekek körébe, igy az alkati tulajdonságok a két 
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utóbbi tényező vizsgálatát és összehasonlitását tekintve 

elhanyagolhatónak tüntek. 

Az óvodás koru gyermekek napirendjét vizsgálva az óvo-

dai hatásrendszer és az otthoni életkörülmények relációjá-

ban előzetes felmérést végeztünk a Szarvasi Óvónőképző In-

tézet hallgatóinak szakmai gyakorlatán. 11 városi és 11 fa-

lusi óvodában végzett megfigyelést és interjut 22 hallgató, 

Békés, Csongrád és Szolnok megye területén, az alábbi szem-

pontok, illetve kérdések alapján: 

1/ Az óvoda nyitvatartási ideje /tól - ig/. 

2/ Reggel 7 óráig hány gyermek érkezik az óvodába /he-

ti átlagot figyelembe véve/. 

3/ A korán /7 óráig/ érkező gyermekeket lefektetik-e? 

Ha igen, abban az esetben hány óráig pihennek? 

4/ Önállóan ébred-e a korán kelő gyermek a korai órák- 

ban? 

5/ Esti lefekvéskor általában rövid idő mulya alszik 

el, vagy több időre van szüksége . az elalváshoz? 

A vizsgált 22 óvodában - heti átlagot tekintve - 288 

gyermek érkezett reggel 7 óráig az intézménybe. Közülük mind-

össze 4 gyermeket fektettek le érkezés után, ás fél nyolcig 

biztositották számukra a pihenés feltételeit. 

Az Óvodai Nevelés Programja ugyanakkor előirja: "A reg-

gelenként rendszeresen korán érkező gyermekeket, különösen 

a kiscsoportosokat, beérkezésük után helyes lefektetni." 

ONEP  /1971./ Sajnálatos módon - szervezési nehézségekre hi-

vatkozva - ez a mozzanat gyakran elsikkad , vagy amennyiben 

átmenetileg megkisérlik, többnyire az a tapasztalat alakul 

ki, hogy pihenésüket a korai órákban megszakitó óvodás gyer- 
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mekek az intézménybe érkezés után már nem tudnak elaludni, 

többségük kényszernek érzi a pihenést. 

A kérdéses 288 gyermek önálló ébredésével kapcsolatban 

4 szülő adott pozitív értelmü választ: szerintük - ha nem 

is rendszeresen - de gyakran előfordul, hogy gyermekük fel-

ébred, mielőtt ébresztésére sor kerülne, többnyire a szülők 

korábbi tevékenységéből eredő zajingerek hatására. 

A vizsgált gyermekek nagy többsége /82 %/ rövid idő 

mulya elalszik az esti fektetés után, azonban még igy is ma-

gasnak értékelhető azon gyermekek aránya /18 70/, akiknek 

hosszabb időre van szükségük az elalváshoz, illetve a védő-

gátlás elterjedéséhez. Náluk a tulfáradásnak az a stádiuma 

tételezhető fel, amikor a védőgátlás elterjedése már aggasz-

tónak itélhető akadályokba ütközik. 

A fejlődő szervezet restituciójához hosszabb passziv 

pihenésre van szükség, igy a gyermek alvásszükséglete nagyobb, 

mint a felnőtté. Az óvodáskoru gyermek napi alvásszükséglete 

3 éves korban meghaladja a 13 órát; 4-5 éves korban 12 óra 

körül van, de az iskolába lépéskor sem lehet kevesebb mint 

11 - 11 és fél óra. 

Jelentős helye van az otthoni tényezők között a kevés 

alvásnak, ami tulajdonképpen ok és következmény is egyben. 

A késői órákba nyuló tv-nézés nagyban hozzájárul a gyermeki 

alvás elégtelenségéhez, mivel a védőgátlás elterjedését aka-

dályozza az ingerek pihenési időre is kiterjedő, intenziv 

hatása. Másnap a fáradtan ébredő gyermek a korai órákban in-

dul az óvodába, ahol ingergazdag környezetben játszik, tanul, 

gyermeki munkát végez, sétál stb. Mindezekhez a tevékenység-

formákhoz kevésnek bizonyul azonban figyelmének energiatar-. 
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taléka, ami általános pontatlansághoz, gyakori türelmetlen-

séghez vezet, a továbbiakban pedig teljesitménye részleges 

vagy teljes kudarcához. A kudarcélmény negatív hatását gyak-

ran átélő gyermek szorongásossá válik, s ennek következté-

ben gátolttá, gyakran cselekvésképtelenné. 

További felmérést végeztünk a január-február hónapra 

kiterjedő szakmai gyakorlaton Szolnokon a Mátyás király uti 

Óvodában, ahol folyamatosan megkérdeztük a gyermekeket: há-

nyan nézték meg a televízióban a Ványa bácsi és a Boszorkány 

cimü filmet, valamint az Egy óra mulya itt vagyok cimü ma-

gyar filmsorozatot. A szóbeli interjut az óvoda mindhárom 

korcsoportjában elvégeztük. A vizsgálat eredménye a követke-

zőképpen alakult: 	. 

Hetek: Korcso ort Létszám: Akik nézték: Százalék: 

1. Nagycsoport 20 9 45 % 

Középső csoport 12 5 41 % 

Kiscsoport 15 6 40 % 

2. Nagycsoport 22 8 36 % 
Középső csoport 20 6 30 % 
Kiscsoport 16 4 23 % 

3. Nagycsoport 20 6 30 % 
Középső csoport 15 9 60 % 
Kiscsoport 22 6 27 % 

4. Nagycsoport 22 8 36 % 

Középső csoport 23 7 30 % 

Kiscsoport 18 9 50 % 

jan. 26.Nagycsoport 20 4 20 % 
Középső csoport 18 6 33 % 
Kiscsoport 20 4 20 % 

febr.11.Nagycsoport 18 5 27 % 

Középső csoport 16 4 23 % 
Kiscsoport 15 5 33 % 

Középérték: . 	34 % 
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Amint a demonstrált adatokból kitünik, az óvodába já-

ró gyermekek 34 %-os átlaga nézte meg a televizió esti mű-

sorait. A középső csoportban végzett, kiegészitő megfigye-

lések során egyértelmüen kirajzolódott, hogy a gyermekek 

játékában reprodukálódtak a megtekintett filmek eseményei. 

Az Egy óra mulya itt vagyok cimü film után, a délelőtti já-

tékidőben a fiuk nagy része eljátszotta az üldözést, a me-

nekülést, a lövöldözést. Ennek hatására fokozott izgalmi 

állapotba kerültek, nyugtalanná váltak, aminek következté-

ben a foglalkozáson el-elkalandozott a figyelmük, izegtek-

mozogtak. A foglalkozás befejezése után többen folytatták a 

megkezdett játéktémát. A témához kitartóan ragaszkodó gyer-

mekek /6/ többsége /4/ nem aludt el a rendelkezésükre álló 

pihenési időben. 

Ezeken a gyermekeken szinte kitapintható módon jelent-

keztek a fáradtságnak mint  oknak  és következménynek a tüne-

tei. A késői lefekvéssel megrövidült pihenési idő következ-

tében a fáradtan kezdett, majd felfokozott han6ulatbar1 vég-

zett tevékenység a központi idegrendszer fokozott serken- 

tettséghez vezetett, ami akadályát jelentette a továbbiak-

ban - a délutáni pihenés során - a védőgátlás kialakulásá-

nak. 

.A pszichikum és a személyiség egésze kedvező fejlődé-

sének feltétele többek között a szervezet vegetatív igénye-

inek jó kielégitése is, a folyamatosan megfelelő életmódon 

belül: a megfelelő táplálkozás; •  az elegendő pihenés, alvás-

mennyiség; a megfelelő mozgáslehetőség. Az első alakválto-

zás időszakában, a nyulási periodusban különösen nagy jelen-

tősége van mindezeknek, melyek közül ki kell emelni a kellő 



- 51 - 

pihenés, a kellő alvásmennyiség fontosságát - ugyanis a 

helyes táplálkozásra napjainkban már széles körben gond--

juk van a szülőknek és az óvodának. 

A pihenésigény kielégitése ma még nem áll kielégitő 

mértékben az érdeklődés fókuszában. Egyes intézmények é-

letrendjének alakításán belül sem fektetik rá a megfelelő 

hangsulyt. Ennek illusztrálására három dunaujvárosi óvodai 

csoport napirendjéből emeltünk ki néhány, általunk lénye-

gesnek itélt időszakot: 

- a reggeli gyülekezési időt; 	- 

- az ebédidőt; 

- az ebéd utáni pihenési idő kezdetének és befejezé-

sének időpontját, illetve a közöttük lévő időszakot. 

IV. sz . Napköziotthonos Óvoda Dunaujváros  

Kiscsoport 

Télen:  Nyáron:  Tavasztól-ősziE:  

Gyülekezés-játék 530 _ 830 530 _ 830 5 30 _ 815 

Ebéd 12 - 1240  12 - 1240  12 - 1240  

Pihenés 13 - 15 13 - 	15 13 - 15 

Középső csoport 

Tavaszi-őszi Téli Nyári 

Gyülekezés-játék 530  - 8  530 _ 8  530 _ 

Ebéd 12 	- 12 30  12 	1230  12 - 1230  

Pihenés 1245 '-1445  1245-1445  1245 -14 45  
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-L!lcaoport 

Tavaszi-őszi  Téli livári 

Gyülekezés-játék 530_825 530 _ 825 530 - 8  

Ebéd 12 15-1245  1215-1245  1215-1245  

Pihenés 13 - 1445 13 - 1445 13 - 1430  

A kiemelt három időszak áttekintése alapján megálla-

pithatjuk, hogy mindhárom korcsoportba 5 óra 30 perctől 

érkeznek a bTermekek. /Sajátos mindezek mellett, hogy egyik 

korcsoportban sem reggeliznek 8 óra előtt, sőt a kiscso-

portos gyermekek fél órával később kapják meg reg-

gelijüket a középső és a nagycsoportos gyermekeknél! / Az 

ebédidő kezdete a kis- és a középső csoportban 12 óra, a 

nagycsoportosok 15'-cel később kezdik az étkezést. Az idő-

pontok összehasonlitásánál fel kell figyelnünk arra, hogy 

az 5 óra 30 perckor intézménybe érkező gyermekek fáradtak, 

köztük a kiscsoportosok kimerültek a déli étkezési idő meg-

kezdésére. 

Az Jvodai nevelés Programja kiscsoportban 2 1/2; kö-

zépső csoportban 2; nagycsoportban 1 1/2 óra ebéd utáni pi-

henőt ir elő. Ha összehasonlitjuk a követelményeket a három 

korcsoport napirendjének tervezésével, megállapitható, hogy 

kiscsoportban 1/2 órával kevesebb időt biztositanak az elő-

irtnál a gyermekek pihenésére; a középső csoportban egyezik 

a tervezés a követelménnyel; nagycsoportban 1/4 órával meg-

hosszabbitják a pihenési időt. Tekintettel a korai érkezés-

re,  a hosszabbitást indokoltnak tartjuk; az előirással e- 

yezőt el oL;adh&:tónak, azonban - éppen a 3 évesek korcso- 
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portjában - a pihenési idő fél órával történő megrövidíté-

sét kárositó hatásunak itéljük. 

Az óvodáskoru gyermekek általában 20 órakor kezdik meg 

az éjszakai pihenést /ha nem nézik tovább a tv müsorát/, az 

5 óra 30 perctől 6 óráig történő intézménybe érkezéshez lega-

lább 4 óra 30-tól 5 óráig ébredniük kell. Ennek megfelelően 

8 1/2 - 9 órai éjszakai pihenésre van lehetőségük, amely 

mindhárom korcsoportba tartozó gyermekek számára inkább az 

óvodai pihenési idő meghosszabbitását, mint a rövidítését 

indokolja - mégpedig az ebédidő előbbi megkezdésének bizto-

sitása révén. 

A fent rögzitett tényanyag kapcsán meg kell emlitenünk, 

hogy az exponált óvoda körülményeit, adottságait és kiala-

kított napirendjét - az ipari centrum valamennyi óvodáját 

tekintve - jellemzőnek itéljük, mivel azonos körülmények és 

feltételek mellett müködnek, irányitásuk és szervezésük u-

gyancsak megközelitően azonos. 

Szóbeli tájékozódásunkra még a további információt kap-

tuk: a korán érkező gyermekek számára nem tudnak külön he-

lyiséget biztositani a pihenéshez, igy az érkezés után ese-

tenként lefektetett gyermekeknek nincs lehetőségük csendben 

pihenni, még kevésbé elaludni. 

A pihenés, a restitució alatt az elfáradás jelenségei 

megszünnek, mert az elfáradás okai is megszünnek. Elfáradás 

után mindig szükséges, hogy megfelelő nyugalmi időszak áll 

jon a szervezet rendelkezésére /óvodáskorban átlagosan napi 

12 - 12 1/2 óra/, ami alatt a restitució végbemehet. Ennek 

a nyugalmi időszaknak a hiányában nem egyenlitődnek ki az 

elfáradás okozta változások, és érvényesülhetnek annak káros 
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hatásai.  

A jól müködő óvoda kedvezően egészitheti ki az otthon 

hatását. Ezzel szemben, ha a környezet nem elégiti ki a 

gyermek szükségleteit, vagy káros hatásoknak teszi ki őt, 

idegmüködési zavarok jelentkezhetnek a gyermeknél /pl. ott-

honi - óvodai napirend/. Továbbá a nevelés egyrészt azzal 

járul hozzá a lelki fejlődés rendellenességeinek vagy a ká-

ros és nemkivánatos elváltozások megelőzéséhez, hogy széles-

körü szervezői intézkedéseket foganatosit a fejlődő szemé-

lyiség védelmére és fejlesztésére. 

7. A feltáró tevékenység keretében alkalmazott fő- és  

kiegészitő módszereink  

A módszerek kiválasztásánál elsősorban alkalmasságu-

kat tartottuk szem előtt, a továbbiakban pedig azt, hogy mi-

lyen lehetőségek,  feltételek álltak rendelkezésre a kutatás 

kivitelezéséhez. Az óvodai tevékenység vizsgálatainál cél-

szerünek itéltük a természetes kisérletet, mert ez a kisér-

leti forma a gyermek természetes tevékenységének /játék, 

munka, tanulás/ folyamatában zajlik le. E módszer alkalma-

zása folyamán a vizsgált gyermekeket meghatározott tevékeny-

ségi feltételek közé állitottuk, amelyek különböző reakci-

ókat váltottak ki. A természetes szituációkban konstruált 

feltételek mellett a tervszerüen müködtetett, független vál-

tozók következtében fellépő hatásokat, teljesitményeket re-

gisztráltuk. 

A váltakozó életritmus iskolaérettséget befolyásoló 

hatásának vizsgálatához 1969/70-ben a Réti László által még 
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ideiglenesen alkalmazhatónak•tartott Strébel-féle vizsgá-

lati szempontok alapján állitottuk össze a metodikát. Ugyan-

is ezeken belül megtalálható a megismerő tevékenység tulaj-

donságai megállapitásának igénye; a mozgás és cselekvés; 

a beszéd fejlettségi szintjének vizsgálata; a feladat- és 

kötelességtudás, a kitartás és a társas alkalmazkodás vizs-

gálata.  

Vincze László a burzsoá gyermeklélektani törekvések 

szelekcióra törekvését vizsgálva még feleslegesnek tartotta 

az iskolaérettség vizsgálatát, mivel _ez_  szerinte .azt  a lát-,. 

szatot kelti, mintha az iskolázáshoz valami különös, rend-

kiv ~álí tehetségre, képességre lenne szükség. Olyasmire, ami 

minden gyermek sajátja. Véleménye szerint a tehetségeseket 

állitják igy szembe az átlagosokkal. Megitélése alapján van 

azonban a kérdésnek egy másik oldala is, amit a pedagógiai 

gyakorlat mutat felénk. "Előfordul ugyanis, hogy "épkézláb" 

gyermekek - még azt is feltételezve, hogy az iskola megfe-

lelő feltételeket biztosit nekik - nem tudnak helytállni az 

iskolában. Elsősorban az ilyen "problematikus" gyermekeknél 

lehet helye a pszichológiai vizsgálatoknak. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy ezeknél a gyermekeknél is mindig obj.ektiv 

nehézségekből adódik pszichikus uton is, mintegy áttétele -

sen a probléma. Az o b j e k t i v nehézsége-

ket kell 	tehát 	megkeresni,  hogy  

segiteni lehessen a gyereken." Vincze László  /Tankönyvkia- 

dó 1967./  

Vincze László szerint a Réti László által alkalmazott 

Strébel-módszer között egy sincs, amelynek megoldásához 

nem lenne szükség előzetes gyakorlásra, tanitásra, nevelés- 
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re, azaz a gyermekek megfelelő foglalkoztatására. Ezeket a 

feltételeket már a vizsgálataink időszakában folyó óvodai 

nevelés során fel kellett tételeznünk, figyelembe véve az 

óvoda megalapozó jellegét. Vág Ottó szerint:  "...az óvodai 

oktatás során elsősorban azokat az ismereteket, készsége-

ket és képességeket kell fejleszteni, amelyek megköhnyitik 

számára, hogy megállja helyét az iskolában." Váz Ottó  /Tan-

könyvkiadó 1967./ 

A vizsgálatokat kizárólag óvodába járó, illetőleg már 

előzően óvodába járt gyermekek körében folytattuk. 

Szolnoki kontroll-vizsgálataink. során, 1973-ban már 

főként a Szabó Pál által összeállított metodikát alkalmaz-

tuk, amely figyelembe veszi a testi alkalmasság mellett az 

értelmi fejlettséget; az erkölcsi-értelmi kritériumokat. 

A közösségi életbe történő beilleszkedés kérdéskörén belül 

megfigyeléssel igyekeztünk feltárni az érzelmi jelensége-

ket és megnyilvánulásokat. 

Az 1973/74. tanév első felében öt dunaujvárosi általá-

nos iskola alsó tagozatos, napköziotthonos tanulója előme-

neteléről és magatartásáról a nevelők számára kiadott, kér-

dőives felméréssel gyüjtöttünk tényanyagot. A felmérésben 

szereplő tanulók kivétel nélkül, óvodás kortól kezdődően a 

nevelési-oktatási intézmények korai ügyeletének részvevői 

voltak. Köztük kiemelten foglalkoztunk az általunk már óvo-

dás korban is vizsgált gyermekekkel, akiknek létszáma az 

életkor növekedésével párhuzamosan 25 %-os csökkenést muta-

tott /4 fő/. 

A  főként alapozó tárgyak tanulmányi eredményeire vo-

natkozó kérdéseket a magatartás és , a szorgalom értékelését 
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tükröző érdemjegyek feltüntetésének igényével egészitettük 

ki. A feltett kérdésekre a megfelelő válaszokat az általá-

nos iskolák dokumentációs anyagából /osztályozó napló/ gyüj-

tötték ki a napköziotthonos csoportokat irányító nevelők. 

Ily módon igyekeztünk kiküszöbölni a kérdőivek tartalttán 

belül gyakori, fenntartással értékelhető válaszok jelent-

kezését. Végül rövid jellemzésekkel egészítették ki a kér-

dőivek anyagát az illetékes nevelők. Ezen értékelések a ta-

nulók társas-közösségi kapcsolataira, a napköziotthonban 

tanusitott magatartására és a családlátogatások tapasztala-

taira vonatkoztak. Következésképpen: az empirikus alapgyüj-

tés fő módszereként a természetés kisérletet, a tesztet és 

a kérdőives felmérést választottuk. 

Kiegészítő módszerként a megfigyelés és az  exploráció 

került alkalmazásra. 

Az ily módon összegyült tényanyag demonstrálja az óvo-

dás és a kisiskolás korban regisztrált hatásokat, az egyen-

lőtlen életritmusban élő gyermekek körében végzett vizsgá-

latok és az egyenletes életritmusu gyermekek összehasonlí-

tása alapján. 

A dokumentáció táblázatokban és grafikonokban, továb-

bá jegyzőkönyvekben került rögzitésre. 

8. Az értékelés módszerei  

A minőségi elemzést mennyiségileg alátámasztó adatok 

alapján törekedtünk elvégezni, feltevéseinket mennyiségi 

mutatókkal igazolni. 

Ennek megfelelően a mennyiségi értékelés módszereként 
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százalék-, középérték és szóródásszámitást alkalmaztunk. 

A teljesitmények értékelését szolgáló pontrendszer ösz-

szeállitása során a következő problémák vet5dtek fel: 

A tapasztalatok azt bizonyitják, hogy a pontozási rend-

szerek többnyire szubjektiveknek bizonyulnak. Nagy József 

szerint az általunk ismert pontozási rendszerek elméleti-

leg megalapozatlanok, ezért még a 91 legraffináltabb" haszná-

latuxton belül több kevesebb szubjektivitás csuszhat be. 

A teljesitmény minősége bonyolult, sok elemből álló, 

különböző nehézségü tevékenység eredményeként jön létre. 

Összetettsége, elemeinek különböző jellege miatt az egész 

teljesítmény minőségének megállapitása csak közvetett uton, 

speciális eljárásokkal valósítható meg. Ezért a teljesit-

mény elemzésének egyik előfeltétele az összetett teljesitmé-

nyek alternatív egységekre bontása. 

"Az  alternativ egységek...olyan elemi teljesitmények, 

amelyek minőségéről minden kétséget kizáró egyértelmüséggel 

...állapitható meg: jó, kifogástalan, rossz, hibás, hiányzik, 

stb."  Nagy József  /,:agyar Pedagógia 1966./ 

A fentieket figyelembe véve, a megoldandó feladatok 

összeállitásán belül elemi követelményeket határoltunk el, 

hogy a részteljesitményekból az összetett jellegű, egész tel-

jesitmény minőségét megállapithassuk. Az alternativ egységek 

lebontása  során fi gyelembe vettük a Strébel-féle szinptoma-

értékeket, melyek a feladatok elvégzéséhez szükséges képes-

ségek körét is tartalmazták. 

A továbbiakban a megvizsgált 20 tanuló homogén jellegü 

alternatív egységének számát egyenlőnek vettük a hibátlan 

és a hibás alternatív egységek összegével. ::iiután a kifogás- 
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talanul megoldott részteljesítményekre 1, a hibásakra pe-

dig 0 pontot adtunk, ezen adatok birtokában az alábbi for-

mula segitségével kaptuk meg a különböző egységek százalé-

kos eredményét:  

	 t e  _  

-  ~ 
al  . 100,  melyben t e  a teljesit- 

a  

ményt; al  a hibátlan alternativ egységek; a pedig a homo-

gén alternativ egységek számát jelöli.  

A minőségi értékelés érdekében a kapott eredmények  

pontos rögzítését, leirását helyeztük előtérbe, továbbá  

tartalmi csoportositást végeztünk a "fáradt" és a "pihent"  

gyermekek körében, végül a feltáró módszerek alkalmazásá-

val nyert eredmények összehasonlitását végeztük el, a vizs-

gálat célkitüzéseinek szem előtt tartásával. Az eredmények  

általánositása során aktuális szakirodalom felhasználására  

törekedtünk, ami egyuttal lehetővé tette eredményeinknek  

másokéval történő összevetését is.  

9. A mintavételi gyermekanyag bemutatása; a vizsgálatok  

szervezése  

Munkahipotézisünkből kiindulva, a vizsgálatok szerve-

zésénél a longitudinális formát helyeztük előtérbe, amely  

alkalmas arra, hogy a mintavételi gyermekcsoport fejlődé-

sének mutatóit hosszabb időn át regisztrálva segitse elő a  

változó életkoru gyermekcsoportok pszichikus folyamatainak,  

állapotainak és tulajdonságainak elemző értékelését. Ugyan- 

akkor az életkori keresztmetszet módszerével törekedtünk a  
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pszichikus tevékenység - fejlődés általános tendenciája 

feltárására. 

Vizsgálataink köréből szándékosan kizártuk azon gyer-

mekeket, akik az átlagosnál nehezebb anyagi körülmények kö-

zött élnek, alkatilag gyengék, fejletlenek, vagy ingersze- 

gény környezetük miatt tartoznak a hátrányos helyzetüek 

közé. Központba helyeztük viszont az olyan gyermekeket, a-

kik ipari centrumban élnek, szociális körülményeik átlago-

sak vagy annál jobbak, viszont a szülők váltakozó munkakez-

dése következtében felborul az óvodás, a továbbiakban a kis-

iskolás korban a kivánatos, stabil életritmus, valamint je-

lentkezik az elfáradás a sajátos körülményrendszerével ösz-

s zefüggésben . 

Helyzetképszerü feltárás és összehasonlitás céljából 

ipari települések óvodai csoportjaiban kezdtük el a tájéko-

zódást, majd a vizsgálatokat az 1966/67-es tanévben, Duna-

ujvárosban. 

Mindenek előtt számszerit felmérést végeztünk az ipari 

település óvodáiban, az intézményekbe korai órákban /5 óra 

30 perctől 7 óráig/ érkező gyermekek létszámának megállapi-

tására. Ezt a létszámot: 152 folyamatosan korán érkezett 

gyermeket tekintettük alapsokaságnak. A továbbiakban a vé-

letlen mintavételt alkalmaztuk az azonos körülmények között 

működő óvodák körében, a vizsgálandó intézmény kiválasztá-

sára, a következő módon: a müködő intézmények sorszámát kar-

tonra írva "huztuk ki" a 7. sz. Napköziotthonos Óvoda kar-

tonját, s ezzel vizsgálataink fő szinterét megállapitva, ki-

választottuk az óvoda gyermekközösségének azon rétegét, me-

lyen belül a váltakozó életritmusban élő gyermekek körét el 
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tudtuk }.lO.t _,rolnl..  

gyer::iek vizo"Alc.t;:.t a közelben mi.?'sÖC?Ó 4. sz.  

d " bcll v:JeztL?.'.i el .b1eLszltesul, mivel az °1apsok2sGg /152  

fő/ 10 ,.;-c:nak /15-15 fő/ vizsgálat At ily módon tuCatu'<, me-

szervezni: ugyani:, G mintavételre kivlasztott intézményben  

a fentebb rö:zitett szempontok a,la-)j -An "kiszürt" vizsg4lc,ti  

csoportokban  13-13 g;,°er..ie:.L vizsg4latt tudtuk elvcVezni. A  

ki eL;'szit" cso-Jorthoz t ,-.rtozc ,;yerr_ieke'__et uyanc:,° -,- _'c  v ~let- 

r.iY'..t v ~tel atila7)j án v,ac.sztottuk ki a nagyObb lE:tsz: _?t.0  

csoportokból, valamint a kontroll-cso 2ort ös.sze ~ lli tá sera  

ugyancsak ezt a módszert alkalmaztuk u,~y az a.lc.pT  , mint(  a  

kiegészit5 intézményben. 

A pszichikus  folyamatok  közül a figyelem  és az emléke-  

zet területén végeztünk természetes kísérleteket és kiegé-

szítő megfigyéléseket az óvodGskoru g ~ -ermekek körében,  

1966/67-ben 30-30-as; 1967/68-ban 20-20-as 1 étszemu gyermek-  

csoportokban.  

A  fiLyclemvizsgálatok céljéra a vizsg:aati t.a'iJoii3t hót-  

fő, szerda  es  szombat kieilelésével 6.11a.yJitottuiL meg, a. hé-  

ten belüli teljesitrén;;r öcszehd,sonlit ~sa érdekében. 1._ kor  

szerinti te1 jesitény összeha;onlitása ceWbél c 3-4 és a  

6  evesek '_coreso ortjó.ban vógeztünk kisérleteket és i_.icgli- 
, 	,  gyelcweket a viz ~~ ;,;ll ti 3s a kontroll-csOlJOrt rel :..cióV,'Oan.  

..isórle ti napokon három időpontban kellett r,ie,;oldani  

• hasonló je_1_le6ü, de nem azonos feladútó'.rt a kiscrleti sze-  

pél;; - eknek : nyolc óra':or  9  tiz órakor; tizenkét órakor, hogy  

az e,sy napon belüli /a e lelő t t i/ tel  j gitmen;, - e  ke  t  összeha.son-  

llthas suk .  

~~ lon ;;itudinai:; szer.:2ontokt4t 	' felembe véve a. tov : b- 
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biakban nyomon követtük azon gyermekek iskolakezdését, a-

kiknek vizsgálatit 5-6 éves korban e. mintavételre válasz-

tott intézményben ill. a kiegészitő intézményben előzőleg  

elvégeztük. Megtehettük ezt abból a körülményből eredően,  

hogy a vizsgált és a kiegészitő óvodák azonos felvételi  

körzethez tartoztak, igy a Eező Imre Általános Iskola is,  

melynek napköziotthonába a vizsgált 20 nagycsoportos gyer-

mekből 13-en felvételt nyertek az 1968/69-es tanévre. Mivel  

egy tanéven belül nem volt lehetőség az általunk kedvező-

nek ítélt létszám vizsgálatára, ezért a további 7 gyermek  

vizsgálatát a véletlen kiválasztás módszerével az 1969/70-es  

tanév kezdetén végeztük el. /Ugyanis további tájékozódásunk  

alapján az 1968/69-es tanévben az ipari település beiskolá-

zott első osztályos gyermekei közül 203 tartozott a válta-

kozva korán ébresztett gyermekek közé./  

~i vizsgálatokat tanév kezdetén, szeptember 15-30-ig  

végeztük el 20 rendszeresen - már óvodás korából eredő - ko-

rán érkezett, az iskolai napköziotthon első osztályos cso-

portjába reggel hét óráig érkező gyermekek teljesitményének  

felmérésével. A vizsgálatokat a dunaujvárosi Mező Imre Álta-

lános Iskolában folytattuk.  

Mivel a vizsgálatok egy településen belül, kizárólag  

szükebb körben folytak, ugy tünt, hogy a kapott eredmények  

nem jogositanak fel szélesebb körü általánositásokra. Ezért  

a Dunaujvárosban nyert eredményeket 1973-ban Bögi Zsuzsanna  

másodéves óvónőképző intézeti hallgató  szakmai gyakorlatán  

feltárt eredményeivel hasonlítottuk össze, aki Szolnokon  is-

mét a kiegyensulyozatlan életritmus hatásainak kitett, nagy-

csoportos koru gyermekek iskolaérettségét vizsgálta.  
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Munkahipotézisünk harmadik problémakörét - mely a tar-

tósan ártalmazott gyermekek iskolai teljesítményét és ma-

gatartását érinti - kérdőives módszerrel törekedtünk fel-

tárni. 

A kérdőives felmérésben szereplő tanulók valamennyien 

- óvodás koruktól kezdődően - az intézmények korai ügyele-

tének váltakozó részvevői voltak. Nyomon követtük ezen be- 

lül az általunk már óvodáskorban vizsgált gyermekeket, s ve-

lük kiemelten foglalkoztunk magatartásuk és teljesitményük 

regisztrálása és elemzése kapcsán. Ezen gyermekek létszáma 

 életkor növekedésével párhuzamosan 25 %-os /4 fő/ csökke-

nést mutat. E tendencia néhány szociológiai összefüggés fel-

tárására irányította figyelmünket a családi élet összetevő-

inek mint oknak - elemzése során. 

Vizsgálatainkon belül elsősorban mentálhigiénés szem-

pontból közelitettünk a kérdéskomplexumhoz. Más  kérdés- a-

melyre tanulmányunk végén kíséreljük meg válaszolni - hogy 

társadalmi viszonyainkon belül milyen feltételek és lehető-

ségek kinálkoznak a kárositó hatásokból eredő hátrányos hely-

zet prevenciójára. 



. 
AZ ÉRTELEI FEJLŐDÉST  BEFOLYÁSOLÓ  T -~~ ~LZŐIi AZ  ÓVODÁSKORBAN  

Vizsgálati célkitüzéseinknek megfelelően, kiindulás-

ként az óvodáskora gyermekek figyelmének pszichológiai vizs-

gálatát végeztük el.  

A természetes kisérletek keretében végrehajtandó fela-

datok mennyiségét és nehézségi fokát a "pihent" /hét órától  

érkezett/ gyermekek képességeihez viszonyitva választottuk 

meg. Ehhez alapul vettük az adott időszakban érvényben lévő 

Óvodai Kézikönyv követelményeit, melyeket standard. értékek- 

nek véve állitottuk össze a természetes kisérletek feltéte-

leit és változóit. Az ily módon kialakitott feladatokat va-

lamennyi gyermek /a vizsgálati és a kontroll csoportban/ é 

letkorának megfelelő játékos céllal és formában, kényszeri-

•tés nélkül, a tőle telhető mértékben oldotta meg. 

A figyelem tulajdonságai közül: stabilitását, koncent-

rációját és terjedelmét; a szándékos észlelésen belül az 

analitikus megfigyelés eltéréseit vizsgáltuk és regisztrál-

tuk. 

1. A figyelem stabilitása a 6 évesek korcsoportjában 

A figyelem tartósságával kapcsolatos feladat volt a 6  

évesek korcsoportjában: 

Két egymás alatt elhelyezett, vizszintes, 0,5 cm. szé-

lességü sorban különböző formák kiszinezése /kör, háromszög, 

négyzet/. 

Játékos cél: terítő készítése a babaszobába, szines 
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zászló és-könyvjelző ajándékozás céljára. 

Hétfőn a két sorban elhelyezett, különböző formák kö-

zött található köröket kellett kiszínezni, szerdán a  három-

szögeket, szombaton a négyzeteket. Nyolc órakor kék szinnel 

dolgoztak, tiz órakor sárgával; tizenkét órakor pirossal, 

hogy ezzel is változatosabbá tegyük a feladatot. 

Sz.L.Rubinstein szerint, amig a figyelem koncentrált-

sága a valóság valamely oldaláról fennálló kapcsolat meglé-

tét jelenti, s ennek a kapcsolatnak az intenzitását fejezi 

ki, addig a figyelem tartósságát az az időtartam határozza 

meg, amely alatt koncentráltsága fennmarad, azaz a figyelem 

időbeli kiterjedése. . 

A figyelem tartóssága több feltételtől függ. Közöttük, 

mint leglényegesebbet emlithetjük, hogy a tárgyban - amely-

re összpontosul - uj tárgyak és kapcsolatok merüljenek fel, 

benne a személyiség ki tudja bontakoztatni az észlelésben 

vagy a gondolkodásban rejlő tartalmat is. A tartós figye-

lemhez szükséges, hogy a tartalom változó elemeit a viszo-

nyok összessége valamilyen egységben fogja át. A feladatla-

pok összeállitásánál törekedtünk ezen szempontok figyelem-

bevételére, amikor a gyermekeknek kiválasztást, összehason-

litást tartalmazó feladatokat adtunk, kerülve ezzel is a kö-

vetelmény teljesitésének egyhanguságát, a manipulativ jel-

leget tullépve. 

További feltételei még a figyelem tartósságának: a fi-

gyelem tárgyát. képező anyag sajátosságai, a szubjektumnak az 

anyaghoz való viszonya, a szubjektum érdeklődésének foka az 

adott anyag iránt, végül a személyiség individuális sajá-

tosságai. Az utóbbiak közül a leglényegesebb az a képesség, 
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amely a tudatos akaraterő segitségével igyekszik tartósan 

fenntartani a figyelmet egy meghatározott szinten még ak-

kor is, ha a tartalom - amelyre a figyelem irányul - nem 

vált ki közvetlen érdeklődést, és annak a figyelem közén-

pontjában való megőrzése bizonyos nehézségekbe ütközik. 

Óvodáskorban a gondolat már egyre inkább reverzibilis-

sé válik, megjelenik a gondolati invariancia és a  rugalmas 

viszonyitás. Ez a fejlettségi szint teszi lehetővé számuk-

ra, hogy a feladatokat megértsék, emlékezetükben tartsák, 

s tevékenységüket nem hagyják abba mindaddig, amíg nem tel-

jesitették a rájuk bizott feladatot. 

A f áradt csoport körében, a kiegészítő megfigyelések 

során az akarat, az önfegyelem terén nagy eltéréseket ta-

pasztaltunk. A feladat minőségi teljesítésére koncentrált 

tevékenység folyamán a későbbiekben•már magukat fékezni nem 

tudó gyermekek izegtek-mozogtak olyan mértékben /5 fől, 

hogy csak távoli ültetéssel tudták viszonylag zavarmente-

sen befejezni a szombaton délben kapott feladatok teljesi-

tését. 

Mindezeken tul, a vizsgálati csoport érdeklődése fo-

kozatos csökkenést mutatott a hét folyamán a feladat el-

végzése iránt. Bár a tevékenység célja, a színhasználat és 

a formakiválasztás változatos gyakorlás feltételeit kínál-

ták: köreikben további motivációra is szükség volt a fela-

dat vállalása és végrehajtása érdekében. 

A szándékos figyelmet igénylő feladattartás időtarta-

ma nem haladta meg a 15 9 -et a. pihent csoportban egy gyer-

meknél sem. A fáradt csoportban ugyanakkor 2 gyermek 20'-ig 

dolgozott - rövid elterelődésekkel - szombaton tiz órakor, 
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a sárga szinü nébyzetek kiválasztásán és szinezésén, a nyuj-

tott 80; illetve 90 %-os teljesítmény eléréséig. Ezen gyer-

mekek a déli órákban kapott feladattal 10 perc alatt "el-

készültek", a minőségi követelmények közül kifejezetten csak 

a formakiválasztásra ügyelve. Náluk - ebben az időszakban -  

a szinezést inkább csak felszínes firkálgatás jelentette, 

esztétikai igényesség nem volt észlelhető a munkájukban. 

A szombat délben 100 %-os teljesítményt nyujtó, fáradt 

csoporthoz tartozó gyermekek igyekezettel vállalták és haj-

tották végre a feladatot. Többségüknél /8 fő/ a feladatlap 

első sorában még pontosság és türelem realizálódott, a má-

sodik sor formakitöltésére ezen tulajdonságokat már nem í-

télhettük egyértelműen jellemzőnek. 

Ha a megfigyelés alapján körvonalazódott helyzetkép 

tükrében további összehasonlítást végzünk a mellékelt gra-

fikonon reprezentált teljesitmények körében, az alábbi tény-

anyagot rögzithetjük: /1. sz. melléklet/ 

Hétfőn  a 6 évesek korcsoportjának pihentebb csoport-

jában a vizsgált 15 gyermek hiánytalanul megoldotta a fela-

datot. 

A fáradt csoportnál már a hét első napján hehézségek 

tapasztalhatók: nyolc órakor a 15 gyermek közül 1 már csak 

90 %-ban teljesíti a feladatot. Tiz órára bizonyos alkal-

mazkodás figyelhető meg: a fáradtabb gyermekek is beszinez- 
• 

ték valamennyi formát. Tizenkét órakor: /a fáradtság máso-

dik szakasza figyelhető meg/ 15 gyermek közül 12-en nyuj-

tottak 100 %-os teljesítményt; 2 gyermek 90 %-os; 1 pedig 

80 %-os teljesítményt ért el. 
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Szerdán: bizonyos "belelendülés" tapasztalható. A pi-

hentebb csoport továbbra is hiánytalanul elvégzi a felada-

tot mindhárom időpontban. A fáradt gyrmekeknél tiz órakor 

már nem tapasztalható 100 %-os alkalmazkodás: mindhárom i-

dőpontban 1-1; illetve 2 gyermek csak részben teljesitette 

a feladatot. 

Szombaton a pihentebb csoport körében a déli órákban 

jelentkezik csak hiányos teljesítmény: 1 - 1 gyermek 90 -, 

illetve 80 ;ó-os eredményével. 

A fáradt csoport a hét utolsó napján nyolc órától fo-

kozatosan csökkenő teljesitményt produkál: akkomodáció a 

vizsgálat második időpontjában /tiz órakor/ sem tapasztal-

ható. 

A  6  évesek teljesitményének átlag- és szóródás értékei 

Hétfő 	8 

Pihent csoport 

Szóródás: Átlagteljesitmény: 

órakor: 

" 

" 

It  

" 

" 

It  

" 

" 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

98 

% 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 3,47 

10 

12 

Szerda 8 

10 

12 

Szombat 8 

10 

12 
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Fáradt csoport  

Átlagteljesitmény: Szóródás: 

Hétfő 	8 órakor: 99,30  %  1,25 

10 " 100 " 

12 TI 97,33 " 4,28 

Szerda 8 I, 98,67 " 2,49 

10 -" 99,33 " 1,25 

. 	12 " 98 x 67 " 2,32 

Szombat 8 " 99,33 " 1,25 

10 " 98 " 3,47 

12 " 97,33 " 4,28 

Szembetűnő, hogy a teljesitmények átlagértékei nem 

mutatnak tul magas eltérést, azonban tekintettel a modus 

szerdai és szombati változékonyságára, célszerünek tünt a 

szóródás relációs értékeinek áttekintése is. 

ifiig a pihent csoportnál a szombaton tizenkét órakor 

végzett mérés eredményezett szóródást /3,47/, addig a fá-

radt csoport teljesitménye az egész hét folyamán élénk va-

riabilitást mutatott. Hétfőn és szombaton azonos aszóródás 

terjedelme: 1,25 - 4,28, azaz 1,24. Azonban amig hétfőn tiz 

órakor még sikerül belelendülniük oly mértékben, hogy elé-

rik a pihent csoport teljésitményét /100 ó/, addig szomba-

ton fokozatosan növekszik a szóródás mértéke: 1,25 majd 

3,47; végül 4,28-ra. 

!1 szerdai átlag- és középeltérések értékei egyaránt a 

belelendülést követő fázisban kimutatható akarati megfeszí-

tést, valamint a feladat végrehajtásában való tájékozottsá- 
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got tükrözik. A hétfőn még első alkalommal /nyolc órakor/ 

végzett feladatok változó célt tartalmazó, ujszerü, a gyer-

mekek szükségleteit szem előtt tartó raotiváciöja kellő  ha-

tást eredményezett: a gyermekek érdeklődéssel és - főként 

a pihent csoportban - megnyugtató kitartássál végezték a 

kapott feladatokat. 

A figyelem jelenléte együtt jár a pszichikus folyama-

tok strukturájának változásával. Jelenléte az észlelés fo 

lyamatában azt jelenti:,. hogy a személyiség nemcsak lát, ha-

nem szemügyre vesz. A figyelem jelenti az átmenetet a folya-

mattól a célra irányuló tevékenységhez. Amennyiben á figye-

lem a fáradtság hatására gyengül, labilissá válik, a tevé-

kenység célirányosságában is törés keletkezik, megingatva 

az akarat stabilitását a végrehajtás folyamatában. 

A figyelem a gondolkodás folyamatát illetően azt je-

lenti, hogy felfigyelve rájuk, a személyiség aktiv álláspon-

tot foglal el velük kapcsolatban, bekapcsolódik a kapott 

feladat megoldásába. A személyiség által elfogadott és előt-

te álló feladat egységes mederbe terelve gondolatait, a fel-

adat elvégzésére összpontositja azokat. A kapott feladatok 

különféle gondolkodási műveletek vállalását feltételezték: 

analizist, összehasonlitást, absztrakciót, általánositást, 

konkretizálást stb. Ezek az aktív műveletek csakis a figye-

lem kellő koncentráltsága és tartóssága mellett funkcionál-

hatnak eredményesen, ami belső feltételét jelentheti a si-

keres, gyakorlati jellegü feladatmegoldásnak is. 

A.további feladatvállalás motiváló tényezője a sikerél-

mény, melynek elmaradása a vállaláson tulmenően, a végrehaj-

tás minőségét rontó tényezővé válhat. 
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A 3-4 éves gyermekek figyelmének stabilitása. 

A figyelem tartósságával kapcsolatos feladat volt a 

3-4 évesek korcsoportjában: 

1 cm szélességü, vizszintes sorban, különböző formák-

ból 5-5 darabot rögzitettünk, spontánul adódó elrendezés-

ben. Hétfőn a két kis karikából álló formát kellett kiszi-

nezni /az 5 darabból tetszés szerinti mennyiséget/; szerdán 

5 négyzetet; szombaton az 5 körből ugyancsak tetszés sze-

rinti mennyiséget. 

Ilyolc órakor sárga; tiz órakor kék; tizenkét órakor pi-

ros színnel dolgoztak. 

Játékos cél: azonos a 6 évesekével. 

A tájékozódó-kutató tevékenység az óvodáskorban szóbe-

li utmutatások alapján is szervezhető. Az észlelés folya-

mata ugyanakkor változáson megy át, mint az akarati cselek-

vések: tudatosan szabályozható, irányított akarati folya-

mattá válik. 

A gyermek már viszonylag korán tud a jelentős emocio-

nális töltéssel járó, elemi aktusok iránt többé-kevésbé fo-

lyamatos időn keresztül figyelmet tanusitani. A 3-4 éves 

gyermekek figyelmének játéktevékenységben kimutatható tar-

tómágával kapcsolatban Sz.L.Rubinstein azt a következtetést 

vonja le, hogy az 50,3 perc tartósságu is lehet. 

A feladat megjelölését - a fentieket figyelembe véve - 

törekedtünk játékos céllal összekapcsolni, hogy ezzel moti-

váljuk a gyermekeket a tevékenység iránti beállitódásra és 

teljesitésére. Az ajándékot édesanyjuknak, vagy kedvelt ba-

bájuknak készithették. 
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Tekintettel  P 3 évesek manipulativ tevékenységének vi-

szonylag alacsony fejlettségi szintjére /szem és a kéz koor-

dinációjának a hiánya!, a kiszinezendő formák felületét Nö-

veltük a 6 évesekhez "viszonyitva, mivel igy nem igényelt 

kidolgozottság tekintetében tulzottan aprólékos munkát, u-

gyanakkor a kiválasztással járó követelhaényt csökkentettük 

5-re. 	 - _. követelmény, illetve  a  célmegjelölés ilyen módosí- 
tása után a következő részeredményeket regisztrálhattuk: 

/2. sz. melléklet/ 

Hétfőn  nyolc órakor a pihentebb csoportból a feladat 

80 `ó-át oldotta meg 1 gyermek, a többi 100 :-os feladattel-

jesitóst produkált. 

liz órakor akkomodáció észlelhető körükben: valameny-

nyien beszinezik a kijelölt formát. 

Tizenkét órakor - azonos módon a nyolc órai teljesit-

ménnyel - egy gyermek ismét 80 s-os teljesítményt produkál. 

A fáradtabb csoportban a hét első napján még tapasz-

talható alkalmazkodás a délelőtti órákban, azonban tizen-

két órakor már itt is 1-gyel kevesebb gyermek oldja meg a 

feladatot. 

Szerdán  a pihentebb gyermekeknél nyolc és tiz órakor 

.is tapas elható alkalmazkodás a hétfői teljesitményhez vi-

szonyitva; tizenkét órakor ugyancsak tartják a hétfői szin-

tet. 

A fáradt csoportban fokozatosan csökkenő tendencia ész-

lelhető, ugy az egy napon, mint  E. héten belüli teljesitmény 

terén. 

Szombaton  következik be a pihentebb gyermekeknél a fo- 
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kozatos csökkenés. 

A fáradtabb gyermekek teljesitménye a hét utolsó nap-

ján is szembetiinően alatta marad a pihentebb csoporténak 

és zuhanó tendenciát mutat. 

A 3 évesek teljesitményének körében még az iskola e-

lőtti korcsoportnál is nagyobb mértékű variabilitás ta-

pasztalható, igy az átlagteljesitrnénytől eltérő szóródás 

meglehetősen változatos képet nyujt: 

A 3-4 évesek teljesitményének átlag- és szóródás  

értékei:  

Pihent csoport 

Átlagteljesitmén,ys Szóródás: 

Hétfő 

98,66 % 2,49 -8 órakor 

10 	" 100,- 	" 

12 98,66 " 2,49 

Szerda 

100,- " 8 órakor 

1 1 1 0 100,- . " 

12 98,66" 2,49 

Szombat 

96 9 _ 	" 
94, 67 t 

6,93 

8,52 

8 órakor 

tl 10 

12 	" 89,33" 15,65 
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Fáradt csoport 

Szóródás: 

Hétfő '  

ktlagteljesitmény: 

98, 66 % 

100,- 	" 

97,33 " 

2,49 

4,62 

8 órakor 

1 0 	" 

n 12 

Szerda 

8 órakor 98,66 n 2,49 
10 98,66 	4l 2,49 
12 96

,- 
	

" 6,93 

Szombat 

89,33 " 15,65 8 órakor 

" 10 82,67 " 23,33 

11 12 73,33 	91  29,33 

A  3 éves gyermekek pihentebb csoportjában tapasztal-

ható változékonyság a szóródás értékeinek relációjában, a 

vizsgálat hetének időszakában. Három mérés alkalmával 2,49; 

majd fokozatosan nő a szóródás mértéke a vizsgálat utolsó 

napján, szombaton. Ugyanakkor a hétfőn tiz órakor, majd a 

szerdán nyolc és tiz órakor kimutatható 100 %-os teljesít-

mények arra utalnak, hogy az alacsonyabb életkoru gyerme-

kek pihentebb csoportjában az akkomodáció kitapintható mó-

don létrejön, amennyiben a v.sz-eknek érzelmi töltésű fela-

datot kell megoldaniuk. 

Bár a motiváció azonos volt a fáradt gyermekek cso-

portjában is /azonos időben, csoportosan végezték a fela-

datot/, a variabilitás és a szóródás értékeinek ugrásszerű 
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megnövekedése az egész hét folyamán szembetűnő. 

A fáradt csoportban mindössze hétfőn tiz órakor nem 

mutatkozik szóródás, a további napokon és időpontokban szé-

les ingadozást regisztráltunk. Mig a pihent csoportban a 

hétfőn tizenkét órakor jelentkező szóródás értéke 2,49, a 

fáradt csoportban azonos időpontban 4,62 az átlagos elté-

rés a teljesitményeken belül. 

A pihent csoport szerdai első, valamint a második mé-

rése alkalmával nem mutat teljesitménybeli szóródást, a fá-

radt csoportban ennek 2,49 értéke alakul ki: megegyezően a 

pihent csoport szerdai utolsó /tizenkét/órai/ vizsgálatá-

nak eredményével. A fáradt csoport szerdai, tizenkét órai 

teljesitményének szóródása ugrásszerűen megnövekszik: 6,93-

ra, a hétfői harmadik "bemetszés" szóródásértékét 2,31-gyel 

tullépve. 

A fáradt csoport szóródásértékei szombaton, a három i-

dőpontban 15,65 - 29,33; ugyanakkor a pihent csoportban 

6,93 - 15,65-ig terjedő értékek mutathatók ki. 

A regisztrált eredmények ill. értékek egyértelműen ar-

ra utalnak, hogy az alacsonyabb életkoru gyermekek - nagy-

foku idegrendszeri plaszticitásuk ellenére - nehezebben al-

kalmazkodnak a fáradtság fokozottabb energiafelhasználást 

kiváltó és igénylő hatásaihoz, ezek kompenzálására csak mi-

nimális szinten képesek. 

A figyelem koncentráció'a terén regisztrált eredmén ek 

A fi gyelem összpontositásának mértékét megfigyeléssel 

tártuk fel, a 73eyrl-próba analógiájára. Egy-egy gyermek já-

tékát 10-10 percig figyeltük és feljegyeztük, hogy figyel- 



1 4 9, 

Pihent csoport  

0 

9 1 ,1 

1 9 

3 

11 
7 

19 1 

3 	,1 	1 	PI 	 99 	7 	,1 

S I 	 iS 	 7 	9 1 

40 ,9 

4 6 ,1 

7  99 

1 

1 9 

91 

99 

„ 

99 

1 

2 

3 

4 

Átlagérték: 1,33 elterelődés 

3-4 évesek korcsoportja 
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mük tiz percenként hányszor terelődik el valami másra. 

_:_ megfigyeléseket rendszeresen kedden, kilenc óra kö-

rül folytattuk, az elterelődéseket regisztráltuk. 

/3. sz. melléklet/ 

6 évesek korcsoportja  

Pihent csoport  

10 percenként 0 elterelődés 	2 gyermeknél, a megfigy.csoport 

13 %-a 

1 	11 	11 	94 	99 	74  99 

2 	n 	2 	» 	n 	13  n 

Átlagértéki 1 elterelődés 

Fáradt csoport  

10 percenként 0 elterelődés 1 gyermeknél, a megfigy.csoport 

7 ó-a 
1 	91 	9 	99 	F9 	60 	49 

2 	49 	4 	99 	99 	26 	99 

Átlagérték: 2,13 elterelődés 



3.sz. rne/léklet  

A r»egfiqye lt 
9yer-meke% 

103 % 

A ficamelem koncerrtrzzcióJa 
6 éve3ek kor-ceoportJQ . 

{círzadhabb cso,00rt 

piher91-ebb csoport 

3 	L1 

Elíerelődeselc azárrxx 1öperCenként' 

3 évesek korc.soporlyc Q.  

2 	3 	 lr 
Elierelodesek szérnC? iOpetrenként 
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Fáradt csoport 

- 

1 

3 

9 

2 

gyereknél, 

n 

1 1 

It  

vv 

a megfigy. 

9v 

91 

►1 

It  

csoport 

11 

1 1 

11 

I1 

- 

7 

20 

60 

13  

9v 

19 

t 1  

1v 

0 elterelődés 

1 	vv 

It 2 

1v 3 
I t 4 

Átlagérték: 2,8 elterelődés 

Sz.L.Pubinstein szerint a figyelem koncentráltsága a 

valóság valamely oldalával fennálló kapcsolat meglétét je-

lenti, és ennek intenzitását fejezi ki. Ez alatt nem kife-

jezetten a figyelem szük körét érti abban az esetben, ha a 

figyelemben az egyes elemeket értelmi kapcsolatok füzik ösz-

sze egymással. A gyermekek játéktevékenységében ezek az ér-

telmi összefüggések felfedezhetők, ezért az elterelődések 

kapcsán kifejezetten a más tevékenység, cselekvés, jelenség 

felé fordulást regisztráltuk. 

A 6 évesek  pihentebb csoportjában a megfigyelt gyerme-

keknek 74 ó-a 1 figyelemelterelődéssel játszott tiz perc i-

dőtartam alatt. A fáradt csoportnál ugyancsak a legmagasabb 

ó-os teljesítmény az 1-es értékü eredmények körében jelent-

kezik /60/, azonban a kétszeri elterelődések száma a pi- 

hentebb csoportéhoz viszonyítva megkétszereződött értéket 

mutat, valamint a háromszori elterelődés is megjelenik egy 

gyermeknél. 

Beyrl az általa regisztrált skálán belül, 5-6 éves é-

letkorban 1,1 elterelődési értéket itél jellemzőnek. Ezt 

vizsgálataink megközelitően igazolták a pihent gyermekek 

körében, 1-es értékü átlageredmény alapján. 

A fáradt csoportban ugyanakkor 1,33-as átlagérték mu- 
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tatható ki, továbbá az abszolut variációszélesség a pihen-

tekhez /0 72/ viszonyitva megnövekszik 0-3-ra. 

A 3-4 évesek korcsoportjában .még szembetiinőbb a fáradt 

csoport figyelemelterelődéseinek száma. Ezen gyermekek 60 

%-ának figyelme tiz percenként 3-szor; 13 ó-ának már 4-szer 

terelődik el valami másra. 

Az elterelődések száma Beyrl alapján átlagosan 2,06 a 

3-4 évesek korcsoportjában. Vizsgálataink során 2,13-as át-

lagértéket kaptunk a pihent gyermekek körében /az eltérés 

felteI etően a vizsgálati csoportők létszámbeli arányából - a= ----

dódik/. A fáradt gyermekeknél ugyanakkor 2,8-as átlagértéket 

regisztráltunk, ami viszonyitási értékünket /2,06-ot/ 0,74-

dal lépi tul. 

A 3-4 évesek korcsoportjában 0- 4 a szóródás terjedel-

me, ami a fáradt és a pihent csoport körében azonosnak ítél-

hető. Ezen belül a 3 és a 4 elterelődéssel játszók létszáma 

növekszik nagyon érzékletesen a  fáradt csoportban: a három-

szori figyelem elterelődéssel játszók száma 2-vel; a 4 elte-

relődéssel játszók száma 1-gyel növekszik a pihentekhez vi-

szonyitva. 

A figyelem koncentrációjára irányuló vizsgálataink e-

redményei megközelitően azonos értéket mutattak a  pihent  

csoportokban a Beyrl-féle vizsgálatokkal. A kiegyensulyozott 

életritmusban élő gyermekek körében jelentősen növekszik a 

figyelem koncentrációja az iskolai oktatást megelőző évben, 

ugyanakkor a fáradt csoport mindkét korcsoportjában egyértel-

müen a figyelem megnövekedett labilitása tárható fel, a 

klasszikus vizsgálat értékeinek relációjában. 



74 " 
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It 
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A figyelem terjedelmén belül elért eredmények 

A figyelem terjedelmének vizsgálata céljából mozgásos 

feladatot kaptak a gyermekek. 

K.v. két felnőttméretü szék közé két darab vizszinte-

sen elhelyezett zsinórt feszitett ki a 6 évesek korcsoport-

jában. Az alsó zsinór a földtől 10 cm; a felső pedig 70 cm. 

magasságban volt. A felső zsinórra csengőt erősített. 

Feladat volt: a két zsinór között átbujni oly módon, 

hogy átbujás közben, érintés következtében a csengő ne szó-

laljon meg. 	 . 

/4. sz. melléklet/ 

Pihent csoport:  

8 órakor sikeres megoldás 12 a megfigyelt csoport 80 ó-a 

10 " 

12 " 

It 	 It 

tt 	 It 

1 3 

10 

tt 	 1 1 

I► 	/1 

87 	tt 

67 " 

Napi átl.érték: 78 

Fáradt csoport:  

8 	11 	 I1 	 It 	11 

10 	4t 	 11 	 " 	12 

12 	" 	II 	It 8 

Napi átlagérték: 69 % 

A  figyelem terjedelmén értjük a  figyelem  által átfogott 

homogén tárgyak mennyiségét. Sz.L.Rubinstein szerint a gyer- 

mek figyelme átlagosan 2-3 egymástól független, egymással 

nem kapcsolatos objektum átfogására képes. Ugyanakkor a fi- 

gyelni mezőkön található, egymással kapcsolatos, értelmes 

egészbe egyesitett objektumok mennyisége esetenként nagyobb 
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is lehet. Az átlagosnak itélt képességek, valamint Lévay 

Pálné: Testnevelés az óvodában cimü segédkönyvének tartal-

mi követelményeit figyelembe véve alakitottuk ki vizsgála-

ti módszerünk életkoronként fokozatosan emelkedő követelmé-

nyeit, illetve feladatait. 

A figyelem megoszthatósága szoros kapcsolatban áll an-

nak terjedelmével. A figyelem megoszlásánál ezen lelki fo-

lyamatnak nem egy, hanem legalább két vagy több különböző 

fókuszban való koncentrálása jelentkezik. 

A figyelem megosztása főként attól függ, hogy mennyi-

re tartoznak össze a különböző objektumok, s a.cselekvések 

automatizáltsági szintjétől, amelyek között a figyelmet meg 

kell osztani. A feladaton belül kijelölt cselekvés két fő 

komponensből állt: az alsó zsinór illetve a krétavonal át-

lépésével egyidejüleg a felső zsinór alatti átbujás, lehaj-

lással. A gyakorlat - megelőző testnevelés fő részének anya-

gaként - ismert és gyakorolt feladatot  jelentett  mindkét 

korcsoport számára. 

A 6 évesek  korcsoportjában szembetünő volt a sikeres 

megoldások száma a pihent csoportban. Mig a pihent csoport 

teljesitményének napi átlagértéke. 92,3 %; a fáradt csoport 

egy napon belüli átlagteljesítménye 75 %; d=17,3 7, mely a 

pihent csoport kedvezőbb poziciójára utal. 

Már a nyolc órai teljesitmények relációjában is magas 

eltérés regisztrálható: 16 % a pihent csoport javára. 

Tiz órakor akkomodáció észlelhető mind a vizsgálati, 

mind pedig a kontroll csoportban. Ugyanakkor a fáradt cso-

port %-os értéke ezen időpontban is alatta áll 6-tal a pi- 

hent csoporténak. 
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A tizenkét órai teljesitmények 7-os eltérései élesen 

elkülönülnek: d=20, ismételten a pihent csoport javára. 

A - 3-4 évesek korcsoportjában  kv. a feladatot ugy köny-

nyitette meg, hogy az alsó zsinór helyett a földre krétával 

rajzolt összekötő egyenest, két szék közé. A krétával hu-

zott vonalat kellett átbujás közben átlépni, ugyanakkor a 

gyermekek testmagasságának megfelelően a felső zsinórt 60 

cm magasságban feszitette ki. 

_ _Fe_la.dat_ volt:- a--kré-tóval--huzott -vonal--át-lépése bujás 

közben, s egyuttal ügyelni arra, hogy érintés következté- 

ben a kihuzott zsinóron a csengő ne szólaljon meg. 

/4. sz. melléklet/ 

Pihent csoport 

8 órakor sikeres 

11 10 	" 

11 	 11 12 

Fáradt csoport: 

megoldás 

11 

tl 

" 

" 

11 

12 

1 3 

10 

11 

12 

8 

a megfigyelt 

11 

11 

Napi 

11  

" 

1 / 

csoport 

►► 

80 %-a 

87 " 

67 	t1  

átlagérték: 78 

It  74 	it 

4 1 80 	11 

it 53 	
It 

8 órakor 

11 10 

11 12 

It  

" 

1► 

Napi átlagérték: 69 

A 3-4 évesek korcsoportjában ugyancsak jelentkezik hoz-

závetőleg 10 %-os differencia a két csoport teljesítményé-

ben, mindhárom időpontban. A tizenkét órai teljesitmény a 

nyolc óraival összehasonlitva zuhanást mutat. 

A pihent csoportban napi 78 %-os napi átlagteljesit-

mény jelentkezik; a fáradt csoportban 69 %-os átlagérték 
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mutatható ki; d=9 ó, sajátos módon alacsonyabb a 6 évesek 

korcsoportján belül regisztráltnál. Ennek  oka véleményünk 

szerint már a kiscsoport feltünően alacsony "start" értéke-

iben keresendő. Ugyanis: nyolc órakor a pihentebb csoport 

80 %-a nyujt sikeres teljesitményt;afáradt csoport 74 ó-os 

értékkel indul; d=6, a kontroll csoport javára. 

Tiz órakor - a vizsgálati és a kontroll csoportban is 

észlelhető belelendülés ellenére - 1%-kal emelkedik az el-

térés /7 ó-ra/, ismét a pihent csoport kedvezőbb poziciójá-

ra utalva. 

Tizenkét órakor mindkét csoportban zuhanásszerű csök-

kenés regisztrIható a nyolc órai értékekkel összehasonlit-

va: a pihent csoportban -13; a fáradt csoportban -21 érték-

csökkenés mutatható ki az első mérés százalékértékeinek re-

lációjában. Ugyanakkor a vizsgálati és a  kontroll csoport 

%-os teljesitményén belül 14-es értékkülönbség jelentkezik. 

Következésképpen megállapitható; mindhárom időpontban 

feltünően alatta áll a fáradt gyermekek teljesitménye a pi-

hentebb csoporténak ugy a 6 évesek, mint a 3 évesek korcso-

portjában. : .=indkét korcsoportban a tizenkét órakor végzett 

vizsgálatok mutatták a legélesebb eltérést a "start" érté-

kekhez viszonyítva. 

A 6 évesek korcsoportjának fáradt csoportjában hangsu-

lyozottan felszinre kerül az az ellentmondásos helyzet, mi-

szerint a begyakorlottság mértéke forditott arányban reali-

zálódik a harmadik időpontban /tizenkét órakor/ feltárt ered-

ményekben. 

A figyelem megosztását igénylő feladat vállalása és vég-

rehajtása a szándékos - ugyanakkor viszonylag rövidebb távu 
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stabilitást igénylő - figyelem jelenlétét feltételezte, a-

mivel az iskolakezdést megelőző korcsoportban, a szerve-

zett ismeretszerzés hatására, általánosságban rendelkeznek 

már a kiegyensulyozott életkörülmények között fejlődő gyer-

mekek. 

A vizsgálati csoportban regisztrált, folyamatosan és 

fokozatosan alacsonyabb szintü teljesitmények ugyanakkor 

egyértelmüen a kiegyensulyozatlan életritmus hatására en-

gednek következtetni. 

Az analitikus megfigyelés keretében mutatkozó ered-

mények  

Kisérletvezető a vizsgálat céljából 4-4 részletet áb-

rázoló három, különböző képet mutatott nyolc-; tiz-; végül 

tizenkét órakor, a hét utolsó napján mind a 6 éves, mind pe-

dig a 3-4 éves gyermekek korcsoportjában. 

A képek részletei közül 2-3 a kompozició előterében; 

1-2 a háttérben helyezkedett el. A képek kiválasztásánál 

még a további szempontokat vettük figyelembe: a részletek 

száma ne haladja meg a 4-et; nagyságuk ne terjedjen tul egy 

könyvlap méretén; szinesek legyenek; a gyermekekhez érzel-

mileg közel álló tart6.lmat fejezzenek ki. 

A 6 éves gyermekek számára maximálisan hatvan másod-

percet biztositottunk megfigyelésre; a kiscsoportban száz-

husz másodpercet. 

A képek tartalmának interpretálását nem támasztottuk 

követelményként egyik korcsoportban sem, feladatként a ké-

pen szereplő tárgyak, személyek felsorolását támasztottuk. 

A következő, szóbeli instrukciót kapták a gyermekek: 
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"Mondd el, hogy mit rajzoltak erre a képre!" 

A különböző tartalmu képek megtekintése, illetve  ana-

lizise négyszemközti szituációban történt. 

/5. sz. melléklet/ 

6 évesek korcsoportja  

Pihent csoport 

8 órakor 4 részletet 

10 	It 	4 
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Fáradt. csoport 

8 órakor 4 részletet ismert  fel. 2 gyermek, a csoport 13 ó-a 

II 	 33 It 

tf 

 

47  11 

I1 	 7 " 

9 1 	 7 11 

1t 

 

40  11 

tt 	5 3 It 

tl 	 7 ,I 

" 33  I ' 

t, 

 

47- _ 11 

11 	13 il- 

Bár az interpretáció igényét nem támasztottuk a képek 

tartalmával kapcsolatosan, azonban témáik "közelisége 11  kü-

lönböző jellegű elbeszélést inditott el, főként a 6 évesek 

korcsoportjában. . 

A gyermekekhez tartalmukban közel álló képek a kiscso-

portban a részletek felismerésére és megnevezésére, valamint 

a vizsgálati és a kontroll csoport 47 %-ánál 2; 13 %- ánál 3 

részlét összefüggéseit feltáró elbeszélést váltottak ki. 

A vizsgált kiscsoportosok 40 %-a szoritkozott az összefüggé-

sektől függetleniA felsorolásra. Ezen gyermekek közül 33 % a 

fáradt; 7 % pedig a pihent gyermekek közé tartozott. 

A 6 évesek.koresoportjában pozitivan értékelhető és e-

melkedő tendenciát tükröző aktivitást váltott ki a képek 

}tgyermekközeli" tartalma. Felsorolásra szoritkozó megnevezés 

<<vizsgálati és a kontroll  csoportban  /15+15=30 fő/ mindössze 

2 fordult elő, a gyermekek 6,67 -a. Ezen gyermekek mindketten 



- 86 - 

a fáradt csoportba  tartortak.  

A 6 évesek korcsoportjában az analitikus  megfigyelés  

területén főleg a tizenkét órai teljesitménymutet kiemel-

kedő eltérést az összehasonlitás során. 	pihent csoport 4 

részletet felismerő teljesitménye ebben az időpontban 93 %o, 

a fáradtaké ezzel szemben - ugyanebben az időpontban - 86-os 

értéket mutat. l.ig a pihentebb gyermekek legalacsonyabb tel-

jesitmÉnyét a 3 részlet felismerése jelentette, addig a fá-

radt gyermekeknél 2 részletet felismerő teljesitmény is elő-

fordul feltehetően a figyelem labilitása, vagy éppen tapa-

dása következtében. 

Ha áttekintjük az átlagteljesitményeket, az alábbi ösz-

szehasonlitásra nyilik lehetőségünk 

6 évesek korcsoport] 

Pihent csoport 

8 

10 

12 

órakor az átlagtelj-t 4 részlet felismerése jelenti 

n 	99 	 99 	 4 	99 	 IT 	99 

49 	99 	49 	 11 	91 3,93 	41  

Fáradt csoport 

8 

10 

12 

órakor az átlagteljesitményt 4 részlet felismerése jelenti 

99 	 99 	 91 	 19 	 91 4 	4 	99 

99 	 99 	 19 	 99 	 99 	 99 3 , 8 	91 

A fentieknek megfelelően, az átlagérték eltérése csak 

a 12 órai teljesitményekben reisztrálható. Ekkor 0,13 át-

lagtöbblet mutatkozik a pihent csoport javára. 

A 3-4 évesek korcso ort'ában folyamatosan jelentkezik 

az eltérés ugy a rész-, mind az összteljesitmények terén. 

Iiindezeken tulmenően, náluk az 1 részletet felismerő telje- 
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sitmény is jelentkezik a déli órákban, ezen teljesitmény a-

ránya a fáradtaknál növekvő tendenciát mutat. 

A kiscsoportosok átlagteljesitményének variabilitása 

ugyanakkor folyamatosan szembetünő: 

3-4 évesek korcsoportja 

Pihent csoport  

8 órakor az átlagteljesitmény 

10 	" 

tt 12 

Fáradt csoport 

tt 

It 

VI  

ti 

I t  

2,67 

2,87 

2,4 

2,53 

2,6 

2,33 

részlet felismerése 

_ 	tt 	tt 

tt 	 11 

tl 	 TT 

tt 	 tt 

t t 	 tt 

8 

10 

12 

tt 

rr 

tt 

Táblázatunkból érzékletesen kitünik, hogy a kiscso- . 

portban a nyolc órai átlagteljesitmény különbsége 0,14; a 

tiz órakor jelentkező differencia 0,27; a tizenkét órakor 

kimutatható különbség 0,07 a pihent csoport kedvezőbb pozi-

ciójára utalva. 

Sajátos módon, a differencia a nyolc és a tiz órai tel-

jesitmények relációjában emelkedik /0,13/, a déli órákban 

pedig a tiz órakor kimutatható különbséghez viszonyitva, 

csökkenő tendenciát mutat. Ennek okát részben a'képek gyer-

mekközeli tartalmában, még inkább a begyakorlottság szint-

jének növekedésében látjuk. 
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Konkluzió  

A megfigyelésekből és a kisérletekből általánositható 

tapasztalatunk: 

A hét óra előtt érkezett gyermekek átlagos teljesit-

ménye, valamint akkomodációs képessége alatta áll - a fi-

gyelem minden tulajdonságát vizsgálva - a pihent csoporté-

nak, ugy a héten, mind az egy napon belüli teljesitmények 

terén. 

A héten belüli teljesitmények -öss_zehasonlit.ása-alapján 

a megjelölt kisérleti napok közül a szerda mutatkozott a 

legintenzivebbnek, ugyanis a hét kezdetétől bizonyos bele-

lendülés volt tapasztalható a teljesitések alakulásában. A 

6 évesek korcsoportjában ezen a napon vagy tartják a hétfői 

teljesítési szintet, vagy emelkedés regisztrálható. 

A 3-4 évesek korcsoportjában a figyelemnek nem minden 

tulajdonsága esetében jelentkezik ez az emelkedés a hét kö-

zépső napján, pl: a figyelem stabilitása terén fokozatos 

teljesítménycsökkenés mutatkozik a hét folyamán. A különbség. 

okát abban látjuk, hogy a 6 évesek alkalmazkodási képessége 

fejlettebb, idegrendszerük és a feladatok megoldásához szük-

séges jártasságok és készségek fejlettsége következtében. 

A 6 éves gyermekeknél az egy napon belüli teljesitmé-

nyek alapján a délelőtt kilenc-tiz óra mutatkozik a leghasz-

nosabbnak. Még a hét utolsó napján is emelkedés tapasztal-

ható náluk ebben az időszakban, vagy legalábbis tartják az 

előző eredményeket. 

A 3-4 éveseknél ez az alkalmazkodás már nem mutatható 

ki minden esetben, a hét utolsó napján. Ugyanis ebben az idő-

pontban is csökkenés áll be teljesítményükben, egyértelmii- 
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en az alacsonyabb szintii akkomodációs képességükre utal- 

va. 

A fáradt csoportok alkalmazkodási csökkenése főleg, a 

héten belüli teljesitmények összehasonlitása alapján szem-

betünő. 

2.. Az óvodáskoru gyermekek emlékezetének pszichológiai  

vizsgálata  

A figyelemvizsgálatokból nyert általánositásokat és 

következtetéseket alapul véve, az iskola, előtti korcsoport 

problémája vetődött fel elsősorban. Mivel a fáradt gyerme-

kek figyelem terén nyujtott teljesitménye nagymértékben a-

latta állt a pihentebb csoporténak, a pszichikus folyamatok 

dinamikus törvénye figyelembevételével vetődött fel a továb-

biakban: milyen eredmény mutatkozik a megismerési folyama-

tok között iskolaérettségi szempontból jelentős helyet 61-

foglaló emlékezet területén? Ezért a továbbiakban a 6 évesek 

korcsoportjában folytattuk kizárólag az emlékezetvizsgálato-

kat. 

"Az emlékezés folyamatai - .bevésés /rögzítés/, megőr-

zés, felidézés - a gyermekre ható környezeti ártalmak eseté-

ben eltérnek átlagosan jellemző lefolyásuktól...pl. lassubb, 

pontatlanabb a bevésés, gyorsabb a felejtés és töredékesebb, 

önkéntelenebb a felidézés." Veczkó József /Acta Universita-

tis Szegediensis 1965./ Továbbá: "...nincsenék elszigetelt 

zavarok a pszichikumban, mindegyik összefüggésben van vala-

melyik folyamattal és tulajdonsággal, vagyis az egész szemé-

lyiséggel." A pszichikus folyamatok dinamikus törvénye alap-

ján: a pszichikus folyamatok elterjedése bármelyik irányban 
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létrejöhet. Ebből következik, hogy a figyelem terén re-

gisztrált teljesitmények kölcsönhatásban is felfoghatók a 

többi folyamattal, köztük az emlékezettel.is. A.G. Kovaljov 

szerint a figyelem általános pszichikus állapot, s mint i-

lyen, az intellektuális tevékenység fontos tényezője - te-

hát az emlékezet mindhárom fázisában jelentős szerepe van. 

Az emlékezet fiziológiai alapjait az időleges idegkap-

csolatok alkotják. Ezek a kapcsolatok nem mechanikusan ját-

szódnak le, hanem érvényesül bennük a magasabb idegtevé-

kenység dinamikájának törvényszerűsége. A feltételes ref-

lexek és az asszociációk alapját egyaránt időleges idegkap-

csolatok képezik, amelyek a nagyagykéregben két ingerület 

egyidejü fellépésekor keletkeznek és ismétlődés következté-

ben megerősödnek. 

"Ezek a kapcsolatok átszövődnek érzelmi jelentéssel, 

sőt maga egy-egy érzelem is felidézheti ezeket a képzetkap-

csolatokat..." Geréb György /Tankönyvkiadó 1971./ Ebből a 

megállapitásból kiindulva tartottuk szükségesnek, hogy a 

kisérletek megkezdése előtt kontaktusfelvételi és adaptáci-

ós céllal a vizsgált gyermekek körében rövid beszélgetést 

folytassunk. 

Az emlékezet folyammán belül a bevésés 	terje- 

delmét és gyórsaságát; a megőrzés 	terjedelmét; 

valamint a felidézés terjedelmét és pontosságát vizsgáltuk. 

A feladatokat a hat éves gyermekek életkori sajátossá-

gainak megfelelően igyekeztünk összeállitani. "A  szóbeli 

emlékezés az óvodáskor folyamán egyre nagyobb szerepet ját-

szik, egyre inkább tökéletesedik, ugyanakkor azonban a szó 

még a közvetlen szemléletre támaszkodik. A beszéd viszonylag 
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állandósul, függetlenül a cselekvéstől, de a szóra való em-

lékezés méh; az óvodáskor végén is valamivel elmarad a tár-

gyi emlékezés mögött."  Salamon Jenő /Tankönyvkiadó 1966./ 

A továbbiakban a szimptomaértékek közül az alábbiakat tar-

tottuk szem előtt: feladatmegértés, akusztikus felfogó- és 

megjegyzőképesség, beszédes emlékezet, utánzóképesség és 

manuális ügyesség. 

T :::otiváció: minden feladat előtt játékos cél. 

A vizsgálati személyek minden alkalommal négyszemközt 

tartózkodtak a helyiségben k.v.-vel, hogy azonos feladatok 

egymásutánja ne biztosítson előnyt a soron követkézőnek. 

Kisérleti metodikák 

1/ A  bevésés  gyorsasága 

feladat: Három orosz szó megtanulása, a beszédes emlékezet 

vizsgálata. /Az Ebbinghaus-féle értelmetlen szótagok rögzi-

tése alapján./ 

motiváció: "Játsszunk orosz óvodát! Csak akkor árulom el  a  

szavak értelmét /jelesetését/, ha a szavakat már megtanultá- 

tok." 

A szavak egyszótagosak, három hangból álltak. Két 

consonans között elhelyezkedő vokális. A fonémák rimes el-

helyezésének, valamint a szavak ritmusos gyakorlásának ki-

zárására törekedtünk: a maánhangzókat változatosan használ-

tuk. Ügyeltünk, hogy a kiválasztott szavak semilyen magyar 

szó szintagmájának vagy ismert röviditésének ne feleljenek 

meg. _. hármas szócsoportokat az alábbi készletből állítot-

tuk össze: 
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A  kísérlet célja: rögzíteni az ismétlések számát, a-

melyek a három "értelmetlen" szó bevéséséhez szükségesek.  

Összehasonlitás.  

2. A bevésés terjedelme  

Feladat: 10 darab különféle játékszer egyenkénti meg-

nevezése, ezzel egyidőben elsősorban vizuális megjegyzése,  

majd letakarás után közvetlenül szóbeli reprodukció. /Z.M.  

Isztomina kísérlete alapján./  

Eszköz: 10 db kisméretü, különféle játékszer, kendő.  

Notiváció: "ivrit árulnak ebben a boltban?"  

A kisérlet célja:  A megjegyzett eszközök szóbeli rep-

rodukció utján történő, számszerü felidézésének rögzitése.  

Összehasonlitás.  

3. A megőrzés terjedelme  

Feladat:  4 forma lerajzolása /szombaton/,majd megerő-

sités nélkül /hétfőn/ szóbeli reprodukció.  

Eszköz:  Rajzlapon 4 előrajzolt forma: virág, ház, fa  

és labda. Rajzlap, szinesceruza.  

Motiváció: Emléklap készitése k.v. számára.  

A kísérlet célja: a szombaton, manuélisan röggitett  

formák hétfőn történő felidézése, ennek mennyiség szerinti  

rögzitése. Összehasonlitás.  
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4. A felidézés terjedelme és pontossága 

Feladat:  4 mozgásos feladat sorrendben történő elvég-

zése. Rövid magyarázat a gyakorlatok kivitelezésével kap-

csolatban, majd egyszeri felsorolás után mozgásos reproduk-

ció. 

Eszköz: 1 db takaró, 1 db játékmackó. 

Motiváció: "Játsszunk tornaversenyt!" 

Amikor k.sz. elvégezte a gyakorlatokat, azokat a já-

tékmackó minden alkalommal, helyes sorrendben ismételte. 

Gyakorlatok: a/ taps a fej felett; 

b ./ törökülés; 	. 

c/ guruló átfordulás; 

d/ karkörzés. 

A kisérlet célja: a megjegyzett, illetve a mozgással 

reprodukált gyakorlatok,  valamint a sorrendi tévesztések 

számának rögzitése. Összehasornlitás. 

A z 	eredmények. 	elemzé se 

A bevésés  gyorsasága 

,6. sz. melléklet  

Az alkalmazott ismétlések számának és középértékének össze-

hasonlitása lényeges különbséget mutat: 

Pihent gyermekek csoportja: 

3 ismétléssel rögzitette az ismeretlen szavakat 3 gyermek 
4  
5 
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Fáradt gyermekek csoportja:  

6 ismétléssel f;ögzitette az ismeretlen szavakat 4 gyermek 

7 

8 

9 

11 

11 	 11 	 91 	 It 

11 	 It 	 It 	 Tt 

It 	 VI 	 It 	 it 

T/ 	 9t 	 It 	 11 

4 	I1 

8 	1, 

2 	It 

2 	11 

Középérték: 8,2 

Z.M. Isztomina kisérletekkel bizonyitotta, hogy a bevésés 

hatékonysága játékszituációban lényegesen magasabb, és ez 

a sajátosság érvényben marad az egész óvodáskor folyamán. 

A bevésés hatékonyságának fokozását e játékszituáció-

ban kiváltotta még az a körülmény is, hogy a bevésés köz-

vetlenül összefüggött a játékos megismerés motivációjával: 

a számukra ismeretlen szavaknak a későbbiek folyamán érthe-

tő módon történő megismerésével. 

Figyelembe véve a továbbiakban, hogy a felnőtt /v.v./ 

jelenléte is fokozta teljesitményüket, ugynevezett 'félénk-

ségi komplexumot" hozva létre, a két csoport relációjában a 

kövétkezőket állapithatjuk meg: 

Hig a pihentebb csoportban átlagosan 5,5 ismétlésre volt 

szükség az ismeretlen szavak rögzitéséhez, a fáradt csoport-

ban 8,2 volt az átlagos érték. A különbség 2,7 átlagos is-

métlés, ami a fáradtabb csoportban jelentkezik többletként. 

Homogén csoportok esetében a középértékek megbizható 

jellemzést adnak, ezért a továbbiakban mindössze a szóródás 

terjedelmének megállapítására szoritkoztunk, arai a pihentebb 

csoportban 0,5-2,5; a fáradt csoportban 0,2-2,8-ig terjedő 

értéket mutatott. D=+ 0,6, ami a szóródás tekintetében is a 

pihentebb csoport kedvezőbb pozicióját jelzi. 
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Az  ismétlések során végzett megfigyelések alapján: a 

fáradt csoportban az ingadozás szakasza bizonyult hosszabb-

nak a pihentekkel szemben: mielőtt  a  feltételes reflex ál-

landósul, illetve adott ingerre megfelelő válasz alakul ki. 

Továbbáraz állandóan izgő-mozgó, vagy aluszékony gyermekek 

kivétel nélkül a fáradtabb csoportban voltak felfedezhetők. 

Alacsonyabb szintüfteljesitményük mögött az emlékezetet ne-

hezitő figyelmetlenség mutatkozott meg. 

Az emlékezet munkája lassubb, pontatlanabb a fáradtság 

következtében. Pihent állapotban eredményesebb'a bevésés 

"munkájaQ 1 , nemcsak a bevésés idejét, hanem a megőrzés szi-

lárdságát és a felidézés biztonságát tekintve is. 

Következésképpen: a bevésésnél szerepet játszö figye-

lem szoros kapcsolatban van az idegrendszer állapotával. A 

rögzités sikere függ az idegrendszer, fáradt vagy pihent ál-

lapotától. Pihent állapotban rövidebb idő szükséges a kisér-

leti személyre ható ingerek bevésésére. 

A bevésés terj,edelme 

7. sz. melléklet  

Pihent gyermekek csoportja: 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

eszközt jegyzet meg 1 gyermek 

it 	91 	11 	6 	14 

11 	99 	 11 3 

11 	 91 	4 	11 

11 	 11 	99 5 

91 	 11 	 11 	 19 1 

Középérték: 6,5 
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7:özépert k s 4,6 	 j ó 	, r~eJ esyzett eszköz  

3zovjet pszichológusok  /z. : :. . Isztomina,  

Leontyev/ szélev:tÖrü  vizsgálatok  c  lc pj á11 meg:"11a.pitották,  

ho,:;y az er:ilchezós terjedelme  nemcsak  E Z iskol:4s korban, ha-

nem a z óvodskorban is  aranyosan növekrzik a demonstrált  a-

nyag képszervsésóvel, 5.tgondolhatósáó-ível, rendezlzetsésé-  

vel. 

Az  alkalmazott eszközökhöz  társuló játékszituáció ha-

tsos motiváciének bizony ult a  vizsgált gyerekekk kö 5ben.  

Ugyanakkor a verbális felsorolással eyidőben alkalmuk volt  

a gyeriiekeknek a látottak rendezésére is. I';inc?ezek követ  

kentében irtókelhetetlen feladatmegoldás nem volt tapasz-

talhat6 sem a vizsgálati, sem a kontroll csoportban. 

2_ vizsgált csoportok teljesitményét összehasonlitva,  

a pihent gyermekek átlagteljesitrlónye 1,9-del haladja meg a  

vizsgálati cso"porti"t.  

3 eszköznél kevesebbet ós 10-et nem  jegyeztek meg a.  

kit,  összehasonlitott csoportban tehát a minimumot 'a, 4 esz-

köz; a reprodukálhatatlan maximumot 10 eszköz jelentette  

s z ámukr a .  

í pihent csoportban az eszközök 50 	me.:;j egyzése  

CS2. 

 

eL;y Lyerb.eknek nem sikerült; tizenkilenc z erri.elk 50-nól  
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magasabb ó-ot jegyzett meg. 

A fáradt csoportban két gyermek nem rögzitett 50 -ot 

/mindössze 4 eszközt/, tizennyolc kisérleti személyből ti-

zenöt számára 5-6 megjegyzett eszköz volt a legmagasabb tel-

jesitmény, a maximumot 8 eszköz megjegyzése jelentette kö-

rükben. A 7-en felüli xögzitéseknél a teljesítmény-a maxi-

mális értékhez /8/ viszonyítva zuhanást mutat. 

Ezen megállapitásokból kiindulva, aktuálisnak tűnt a 

két csoport eredménye szóródási terjedelmének összehasonlí-

tása, amely a pihent csoportban 0,5-2,5; a fáradt csoportban 

3,4-0,4-ig regisztrált terjedelmet és d=±l értéket mutatott, 

a kontroll /pihent/ csoport javára. 

A me gőrzés terdedelme 

8. sz. melléklet  

Pihent gyermekek csoportja 

1 

2 

formát 

it 

idézett fel 1 gyermek 

It 	 tI 	3 	41 

3 II It ►t  .6 It 

4 9t It I4  10 It 

20 It 

Fáradt  gyermekek . csoport j a 

1 .  

2 

3 

4 

1I 

i 9 

It 

9I 

it 

91 

tI 

It 

II 

Vt 

P 1  

Pt 

3  

3 

10 

4 

it  

►t 

4/ 

4I 

20 t 

5 éves kor körül az emlékezetben több változás figyel- 
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vető meg. Az önkéntelen emlékezés mellett kezd kifejlődni 

a szándékos emlékezés is. Az 5 éves gyeri:Jek át tudja venni 

a felnőttől a mnémikus célt és megfelelő feltételeket biz- 

tositó tevékenységben önálló célt is tüzhet ki. Ha ebben  a  

korban azt mondják a gyermeknek, hogy valamire jól kell em-

lékeznie, már ismétli a formákat jelző szavakat, vagy mon-

datokat, amelyeket emlékezetében meg kell őriznie. 

Amikor kisérletvezető a hétfői felidézést hangsulyoz-

ta az emléklapok összegyüjtése előtt, ugy a vizsgálati, 

mind a kontroll csoport körében a fenti megnyilvánulásokat 

tapasztalta, ami a további feladat megértésére és arra tör-

ténő beállitódottságra utalt. 

Összehasonlitásképpen megállapitható: a pihent gyerme- 

Ökek 50 %-ának nem okozott nehézséget a manuális készséggel 

bevésett anyag teljes mértékű megőrzése. Ugyanakkor a fárad-

tabb csoportnak csak 20 á-a tudta azt maradéktalanul feli-

dézni 48 óra eltelte után. 

A fáradtabb csoport 50 %-ának 3 forma felidézése je-

lentette a maximális teljesitményt annak  ellenére, hogy a 

bevésés többoldalu érzékszervi behatásokra támaszkodott. A 

látási, mozgási - receptorokra ható ingerek nagyobbfoku együt-

tese is mindössze mérsékelt bevésést eredményezett náluk, 

ami ugyancsa.k•kapcsolatban áll idegrendszerük fáradt álla-

potával. Geréb György szerint: "A megőrzés közvetlenül függ 

a bevésés erejétől, strukturáltságától, sikerességétől. A 

megőrzésnél az emléknyomokat ugy foghatjuk fel, mint disz- 

poziciókat..., hogy a korábban szerzett ismeretanyagot elmé- 

lyitsük, megszilárditsuk." Geréb György /Tankönyvkiadó 1971./ 
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A felidézés terjedelme és pontossága 

9. 	sz. melléklet 

11 

tt 

1 gyermek 

4 	" 

tt 1 5 

Pihent csoport 

2 gyakorlatot reprodukált 

it 3 
ft 4 

Középérték: 3 

Fáradt csoport 
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II 
 

TI  

20 

1 
 

11  

8 

I t 

it  

II 
 

it 

2 	n 

11 3 
i t 4 

Középérték: 	3 20 " 

Az óvodáskoru gyermekek emlékezetében hamarabb jelenik 

meg a felidézés szándéka az emlékezetbe vésésnél. A fejlő-

désben négy-öt éves kor között kezdődő szándékos emlékezet 

jelzi a minőségi változást. Az előre elhatározott emlékezet-

be vésés és felidézés - miután különböző tevékenységekben 

/játékban, gyermekmunkában/ kialakult - mint önálló megnyil-

vánulás, az óvodáskor folyamán még epizodikusan jelenik meg. 

Csak az óvodáskor végén kezd az önkéntelen felidézés szándé-

kossá válni, ugyanakkor az óvodáskorban megkezdődik a szán-

dékos emlékezet fejlődése. 

Az óvodáskoru gyermeket nagyfoku mozgásigény és moto-

rosság jellemzi. .Az utóbbit önuralmuk fejlődése következté-

ben az óvodáskor végére bizonyos mértékig fékezni tudják, 

mozgásigényük - biológiai fejlődésük sajátosságaiból követ- 

kezően - még tartósan jeléntkezik. E szükséglet célszerü mo- 

tivációs tényezőnek bizonyult a természetes kisérlet során: 
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a  gyermekek  mozgásigényük kielégitése érdekében pozitivan• 

értékelhető beállitódottságot tanusitva vállalták a fela-

datsort. 

A feladatvállalásban megnyilvánuló, fokozott érdeklő-

dés azonban sajátos módon a minél előbb történő, mozgásos 

reprodukcióra motiválta a gyermekeket, ami a rögzité s pon-

tatlanságát - az összehasonlitott csoportokon belül -külön-- 

böző arányban - idézte elő. 

A vizsgálati és a kontrollcsoportban az átlagos közép-

érték megegyezik: mindkét csoport végrehajtotta átlagosan a 

feladat 75 %-át. Az•eredmény feltehetően az életkori sajá-

tosságok mozgásigényéből adódik, ugyanis a reprodukció moz-

gásos jellegü volt. . 

különbség a teljesitmények megoszlásában mutatkozik 

meg: 

A pihentebb csoport 75 %-a törekedett a feladatsor tel-

jes mértékü reprodukálására, teljesitményük 100 %. 

A fáradtabb csoport  40 %-a teljesitette csak a felada-

tot teljes mértékben; 60 %-nak legmagasabb teljesitménye 

mindössze 3 gyakorlat reprodukálása volt. 

Két gyakorlatnál kevesebb reprodukció nem volt egyik 

csoportban sem. 	. 

Mindezeken tulmenően, a sorrendi tévesztések megoszlá-

sában a különbség rendkivül szembetünő: 

. 

0 

1 

2 

Pihent csoport: 

meg a 

1► 

f 1 

feladatot 

44 

41 

13 

5 

2 

gyermek 

14 

1 4 

tévesztéssel oldotta 

41 	14 

41 	 11 

20 41 
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Fáradt csoport  

0 tévesztéssel. oldotta meg a feladatot 5 gyermek 

1 It  n 	„ 4 

o, „ 11 

20 

Amig a pihent csoport tévesztési szintje csökkenést 

mutat, a fáradt dsoporté ugrásszerüen emelkedik, ami a fen-

ti hipotézist igazolja: a mozgásos felidézés számszerüen fo-

kozta ugyan a teljesitményt, de alk.sz.-ek fáradtabb csoport-

ja ugrásszerűen emelkedő tévesztési szinttel oldotta meg a 

feladatot. 

A fáradtabb csoportnak 25 %-a sorrendiség szempontjá-

ból is helyes feladatsort reprodukált, a pihent gyermekek-

nek ugyanakkor 60 %-a. A feltünően éles kontraszt feltehe-

tően a kisérleti időpont megválasztásából is következik, u-

gyanis a feladatot szombaton 11-12 óráig kapták a gyermekek. 

A kisérletet kiegészitő megfigyelések során a fáradt 

csoportban enyhe szorongás, gátoltság tüneteit; viszonylag 

széles körben a tévedés tudátositásának hatására, bhhócko-

dással történő kompenzációt regisztráltunk. 

A kontroll csoportban jelentkező reakció elsősorban 

a helyes sorrendi reprodukcióra törekvés volt. 	. 

Fi o n k l u z i ő: 

A mozgásos reprodukció bizonyult legeredményesebbnek 

az iskola előtti korcsoportban, mindhárom fázis vizsgálata 

során. Az ilyen jellegü felidézés még a fáradt gyermekeknél 

is maximális mennyiségi teljesitményt eredményezett. Ugyan-

akkor azonban a tévesztési szint nagysága szembetűnő és a 
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minőségi teljesitményt rontó tényező. 

Az emlékezeti tévedések gyakran azon alapulnak, hogy 

a gyermek pontatlanul figyel meg, észlelése hiányos. 

Az átlagosan fejlődő személyiségben az érdeklődés e-

leinte - az észlelésben - önkéntelen figyelem formájában 

valósul meg. Később, a gondolkodás további fejlődése során 

a szándékos észlelés, megfigyelés tudatosan szabályozott 

tevékenységgé alakul. Pszichikus zavarok esetében legtöbb-

ször alacsonyabb szinten, a tudatos szabályozástól részben 

függetlenül folyik le az észlelés. A gyermeket tartósan_é- 

rintő ártalom hatására gyengül a bevésésereje, a bevésés 

spontán jellegüvé válik, azaz akaratlagosan nehezen befo-

lyásolható. Ugyanakkor negatív hatást gyakorol a bevésés 

gyorsaságára, gyengiti szilárdságát, szükiti mennyiségét 

vagy terjedelmét és bontatlanná teszi. 

Az emlékezet fázisai szerint csoportositott természe-

tes kisérletek eredményei azt bizonyitják, hogy fáradt ideg-

rendszer esetén főként a bevésés hatékonysága csökken, ami 

kihat a további két alapfolyamaton belüli teljesitményre is. 

A figyelem energiatartaléka, gazdaságossága összefügg 

a bevésés hatékonyságával, ez pedig szoros kapcsolatban van 

az idegrendszer állapotával. 

Az emlékezés óvodáskori fejlődésének fontos szerepe 

van a gyermek személyiségének fejlődésében. Az a tény, hogy 

a legkorábbi emlékképek ebben az életkorban jelennek meg ar-

ra utal, hogy az óvodáskorban kapcsolódik be az emlékezés a 

személyiség kialakulásának egységes folyamatába. Az aktuális 

személyiséget tartósan érintő ártalom az emlékezet pszichi-

kus folyamatának zavaraihoz, majd az állapotok képződménye- 

in keresztül a tulajdonságok diszharmonikus fejlődéséhez 



103 - 

vezethet. 

L korai emlékképek tartalmát általában a gyermek éle-

tének többé-kevésbé fontos mozzanatai képezik, más emberek 

relációjában. Igy az emlékezés alapján lehetségessé válik 

a gyermek-felnőtt kapcsolatának általánositása, e kapcso- 

latnak a gyermeki személyiség formálódására kialakult hatá-

sa. Következésképpen az emlékezet piszichikus folyamatának, 

állapotának zavarai retardációt idézhetnek elő a gyermek 

szocia9izál6dásának folyamatában is. 
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A figyelem és az emlékezet vizsgálatainak eredményei-

ből kiindulva fokozott sullyal vetődött fel az iskolaérett-

s ég + problémája a fáradtság kárositó hatásának tartósan 

kitett gyermekek körében. 

"Az iskolai tanulási tevékenységhez szükséges érettség 

hiánya különösen a tanulás első éveiben okozhat sulyos prob-

lémákat, nemcsak a tanulás, hanem az egész magatartás szem-

pontjából. A kihatása azonban tulnő az első osztály kerete-

in, mivel az első év sikere jelentős mértékben kihat a kö-

vetkező évek eredményére is, hiszen az első osztályban tör-

ténik az ismeretek megalapozása..." Salamón Jenő  /Tankönyv-

kiadó 1966./ Ugyanakkor, a hosszabban tartó kárósitó hatá-

sok - a pszichikus folyamatok  dinamikus törvénye alapján 

- a folyamatokon tul az állapotokat és a tulajdonságokat 

is módositják. 

Az iskolai fejlettségre irányuló vizsgálatokat Dunauj-

városban, a Mező Imre Általános Iskolában végeztük el az 

1968/69. és az 1969/70-es tanév kezdetén. 20 folyamatosan 

- már óvodáskorból eredő - váltakozva ébresztett, a napkö-

zis csoportba 7 óráig érkező gyermek fejlettségi szintjé-

nek regisztrálására törekedtünk, ebben az időszakban Réti 

+ Nagy József  /Akadémiai Kiadó 1974./ felveszi a beiskolá-
zási fejlettség fogalmát a KOMPENZÁLÓ BEISKOLÁZÁSI MODELL 

cimü tanulmányában. A szerző megitélése szerint is a már ha-

gyományossá vált iskolaérettség terminológiája a beiskolázá-

si fejlettségi szint fogalmán belül megfelelően elhelyezhető. 

Dolgozatunk terjedelmét és tartalmát tekintve azonban tovább-
ra is adekvátabbnak itéltük á pszichológia tudományán belül 

kialakított terminus technikusnak - mint'fogalomnak és meg-

nevezésnek - következetes alkalmazását. 
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László által még alkalmazhatónak itélt.vizsgálati metodika 

felhasználásával, továbbá - Nagy József koncepciójára tá-

maszkodva - a teljesitmények minőségének differenciáltabb 

regisztrálása céljából, az elemzés előfeltételeként a rész-

teljesitményeket alternativ egységekre bontottuk. 

a/ Vizsgálati metodikáink a feladatokon belül  

kialakitott alternativ egységekkel összefüggésben  

1/ Ember, ház, fa rajzolása  

A vizsgálat célja: Az észlelés analizisének és szinté-

zisének; a rajzbeli kifejezőkészség-

nek és a fantáziatevékenységnek vizs-

gálata. 

A követelményen belül megállapitott alternativ egységek:  

a/ arányok kifejezése; 

b/ részletek gondos kimunkálása; 

c/ a vastagság kétdimenziós ábrázolása; 

d/ a sorakoztatás megfelelő szintje; 

e/ könnyed ceruzakezelés; 

f/ a tévesztések áthidalása; 

h/ a megadott formákat mechanikus sorrendben ábrázolja, 

vagy összefüggést keres, illetve kombinációra képes. 

A feladatot valamennyi vizsgálati személy azonos időben ol-

dotta meg, egymástól kissé távolabbi ültetéssel, tetszés 

szerinti idő felhasználásával. 

Valamennyien rajzlapot és teljes doboz szines iront kaptak 

a feladat megoldásához. 

2. Négy különböző alaku építőjáték /térmértani forma/ le- 

rajzolása - kétdimenziós ábrázolással /kocka-négyzet; 

oszlop-téglalap; kup-háromszög; golyó-kör/ 



A vizsgálat célja: A megfigyelés- és imitáció képességének; 

motorikus kézügyességnek és megjegyzőké-

pességnek vizsgálata. 

Eszköz: rajzlap, ceruza, négy különböző épitőjáték. 

Valamennyi v.sz. ugyanazon időben oldotta meg a feladatot. 

A feladat végrehajtására biztosított idő: max. 4 perc. 

A teljesitményen belül megállapitott alternatív egységek:  

a/ felismerhető formák rajzolása /kétdimenziós ábrázolással/; 

b/ mind a négy különböző forma lerajzolása; 

c/ a négy egymást követő forma sorrendjének betartása. 

3. Nyomtatványon  egy téglalap  körül szegélydíszítés készí -

tése 

A vizsgálat célja: Feladat- és kötelességtudás; társas al- 

kalmazkodás és alárendelődés vizsgálata. 

Eszköz: színes iron, szegélycsikkal előkészített rajzlap. 

A feladatot valamennyi vizsgálati személy azonos•időben tel-

jesitette. 

Követelménytámasztás: A szegélycsikot pontosan, ritmikusan 

váltakozó formákkal igyekezzenek ki-

tölteni. 

A teljesitményen belül megállapitott alternativ egységek:  

a/ kellett-e ismételni a feladatot vagy nem /különös tekin-

tettel a szegélycsik betartására/; 

b/ befejezte a feladatot, vagy csak részben teljesitette; 

c/ ritmustartás a formák váltakoztatásával, illetve az elő- 

rejzolt csikot tullépni, vagy annak gondos kitöltésére 

törekszik. 

4. Használati eszközök meghatározása:  butor, tanszer 
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A vizsgálat célja: Absztrakciós képesség, fogalom- és gon-

dolkodástevékenység, beszédes kifejező-

készség vizsgálata. 

Kérdések: Milyen padot, asztalt, széket, szekrényt láttál 

már? 

Hogyan  nevezzük együttesen ezeket? 

Sorold fel azokat a tanszereket, amelyeket az 

iskolában használsz! 

Mire használod őket? 

A v.sz-ek a feltett kérdésekre szóban válaszoltak, v.v-vel 

négyszemközti szituációban, az ismétlésekből adódó esetle-

ges előny megelőzése céljából. 

Válaszuk rögzitése rnagnetofonfelvétellel történt: részle-

tes, utólagos elemzés céljából. 

A teljesitményen belül megállapitott alternatív°egys égek 

a/ absztrakciós képesség, általánositás /1-2. kérdések alapján/ 

b/ konkretizálás, tapasztalati tudás /3-4. kérdések alapján/; 

a n_emfogalomnak 3-nál több, vagy kevesebb fajfogalmát ne- 

vezi-e meg; 

c/ ismétlésekbe bocsátkozik, vagy folyamatos, széleskörü 

felsorolásra törekszik. 

5. Tizenhat szótagból álló mondat utánamondása 

A vizsgálat célja: Koncentrációkészség; akusztikus felfogás- 

és megjegyzőképesség vizsgálata. 

Az ismétlésre kijelölt mondat: Ró 	k a 	ko - ma . kor - gó 

gyo - mor - ral bal - la - gott ha - za - fe - lé. 

Egyénenként vizsgált teljesitmény, négyszemközti szituáci-

óban. V.v. az  ismétlések számát irásban regisztrálta. 
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A teljesitményen belül megállapitott alternativ egységek:  

a/ az ismétlések száma háromnál kevesebb, vagy több; 

b/ első felszólitásra vállalta a feladatot, vagy ujabb mo- 

tivációt igényelt. 

6. Nyolc mozianatra.bontható mese utánamondása  

A vizsgálat célja: Koncentráció- és akusztikus felfogáské- 

pesség; beszédkormányzás vizsgálata. 

A felidézés céljából kijelölt mese: A favágó és a vizitündér. 

a/ A szegény favágó baltája a vizbe esik. 

b/ A vizitündér felbukkanása. 

c/ Igazmondásáért megjutalmazza a favágót. 

d/ A szegény favágó gazdag testvérének elmondja a történ-

teket. 

e/ A gőgös testvér ugyanott bedobja baltáját a vízbe. 

f/ A vizitündér aranybaltát ajánl fel neki. 

g/ Hazugságáért még a saját baltáját sem kapja vissza. 

h/ Bosszankodva ballag hazafelé. 

Négyszemközti szituációban vizsgált teljesítmény. 

Feladat: A mesében halott eseményeket v.sz. is egymás után 

mondja el. A mese bemutatása és a teljesítmények rögzítése 

magnetofonfelvétellel történt. A bemutatás során v.v. cél 

tudatosan sok jelzőt használt, a beszédfejlődés további 

vizsgálata érdekében. 

A teljesitményen belül megállapitott alternativ egységek:  

a/ a nyolc részlet felidézése ill. elmondása megtörtént vagy 

sem; 

b/ három jelzőnél többet használt, vagy kevesebbet; 

c/ a kijelentő-, a kérdő és a felkiáltó mondatok helyes 

vagy helytelen hangsulyozása; 



- 109 - 

d/ szóismételgetéssel, vagy gördülékenyen fejezte ki mon-

danivalóját. 

7. Két részre vágott derékszög összeállitása  

A vizsgálat célja:  Konstruktiv kombinációképesség, gyakor- 

latiasság és kézügyesség vizsgálata. 

Eszköz:  Ifiét részre vágott, papirból készített derékszög. • 

Négyszemközti. szituációban vizsgált teljesitmény. 

A teljesitményen belül megállapított alternatív egységek:  

a/ próbálgatással, vagy az oldalméretek tudatos összehason-.  

litásával oldja meg a feladatot; 

b/ a tájékozódási idő 30"-nél hosszabb vagy kevesebb. 

8. hat egyenlő részre vágott kép összeállítása  

A vizsgálat célja:  Vizuális felfogás, absztrakciós képesség, 

az analízis és szintézis képességének 

vizsgálata. 

A feladat végrehajtását a modellként kijelölt kép rövid meg-

figyelése előzte meg.  Ezen idő alatt v.sz. beszélhetett a 

.képről tetszés szerint, vagy csendben nézegette. Ezt követő-

en kapta meg  a  feladatot, majd rövid utbaigazitás után látótt 

a feladat megoldásához. 

Négyszemközti szituációban vizsgált teljesítmény. 

A teljesitményen belül megállapított alternatív egységek:  

a./ cserélgetéssel, vagy a részformák biztonságos kiegészité-

sével oldja  meg  a feladatot; 
ir 

b/ a feladat végrehajtása a 30 -et meghaladja vagy sem; 

c/ megoldja a feladatot vagy nem. 

9. Négy képből álló esemény felidézése  

A vizsgálat célja:  A kauzális gondolkodás müködésének, az 
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analízis és a szintézisalkotás, valamint a be-

szédes kifejezőképesség vizsgálata. 

Eszköz: négy szines kép, amelyek a következő eseményeket áb-

rázolják: 

a/ két fiu motorkerékpárral halad az uton9 

b/ több asztalnál étkezők ülnek, a két fiu az első asztalnál 

foglal helyet; 

c/ fürdőzők között labdázik a két fiu, a távolban vitorlá-

sok látszanak; 

d/ mindketten motorjuk mellett állnak és a vitorlások felé 

integetnek. 

A feladat megjelölése: Figyeld meg a képeket! 

Mi történik a két fiuval, akik motor-

kerékpárral indultak el? 

V.sz. az első felszólitás után is mondhatott spontán észre-

vételeket a látott képekről, majd a következő felszólitás u-

tán, kauzális gondolkodással rendezze a látottakat. 

A teljesitményen belül megállapitott alternativ egységek:  

a/ felismerte-e .a három összefüggést, vagy nem; 

b/ névelő használat, szókincs; 

c/ bővített mondatok képezik-e tulsulyban kifejezésmódját, 

vagy nem. 

10. Három mozzanatból álló utasitás végrehajtása  

A vizsgálat célja: Társas alkalmazkodás, feladat- és köte-

lességteljesítés, akusztikus megjegyző-

képesség vizsgálata. 

Az utasítás mozzanatai:  

a/ a napköziotthon ebédlőjéből vizeskancsóban hozzon vizet; 

b/ öntözze meg a kijelölt virágokat; 



c/ a kancsót a napközi konyhájába vigye vissza. 

i:indhirom mozzanat tagoltan hangzott el v.sz. előtt. Fon-

tosság szempontjából nem nyert hangsulyt egyik sem. 

A feladat végrehajtására udvari játék megszakktásával kel-

lett vállalkozniuk. 

A teljesitményen belül-megállapított alternativ egységek:  

a/ első felszólitásra indult a feladat végrehajtására, vagy 

az utasitást meg kellett ismételni; 

b/ mindhárom mozzanatot pontosan teljesítette-e, vagy nem, 

különös tekintettel a harmadikra. 

Négyszemközti szituációban vizsgált teljesítmény. 

Az eredmények értékelése  

1. sz. feladat 	/10.sz. melléklet/ 

ezz arányok ábrázolására törekedett a v.sz-ek közül 13 

/65 %/, a vastagság kétdimenziós ábrázolására 14 /70 V.  

Mindkét elemi követelmény már az ővodai foglalkozásokon is 

szerepelt elvárásként. Legkevesebb pontérték a sorakoztatás 

elemi teljesitményénél szerepel, valamint a kombinációs ké-

pesség értékelésénél. 

5-6 éves korban már eljut a gyermek tárgyszemlélete az 

értelmi szinkretizmus fokára, ezen belül kiragad az egész-

ből egyes jellegzetes elemeket, s ezek összefüggéséből al-

kotja meg a tárgy képzetét. Ugyanakkor hüséggel lerajzol min-

den olyan ismertetőjegyet, amit a tárgyról ismer, ha ezek 

nem is a leglényegesebb jegyek. Az ilyen koru gyermekeknek 

különösen a rajzaikból ismerhető fel ezen sajátosság. 

A  vizsgált gyermekek arány kifejezése, a részletek ki- 
munkálása, a szinek változatos használata, valamint az ösz- 

szefüggések ábrázolásával kapcsolatos kauzális gondolkodás 
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hatását tükröző, reproduktiv fantáziája nagy százalékarány-

ban alacsony fejlettségi szintet tükröz. Mig a részletek 

gondos kimunkálására törekedett a v.sz-ek 55 %-a, a mega-

dott formákat mechanikus sorrendben, minden kombináció mel-

lőzésével rajzolta le a vizsgált gyermekek 40 %-a, 60 % az 

ember mozgásának kifejezésével hangsulyozta az összefüggé-

seket. Változatos szinhasználatra 45 	törekedett, a továb- 

bi v.sz-ek elhanyagolhatónak itélték, vagy alapvetően elfe-

lejtették ezt az igényt..U.n. "röntgenrajzot" a házak ábrá-

zolása folyamán mindössze két gyermeknél regisztráltunk. 

`_ sorakoztatás terén nyujtott teljesitmények ugyancsak 

a vizsgálati csoport szándékos észlelésének, megfigyelőké-

pességének relative alacsony szintjét /35 ,ó/ tükrözik. 

A könnyed ceruzakezelés terén támasztott követelmény-

nek mindössze 50 ? tett eleget. A színezéssel kapcsolatos, 

gondos munkára általában türelmetlenség következtében nem 

fektettek sulyt a vizsgált tanulók - kevésbé okozta a pon-

tatlanságot a manuális készség hiányé, /megfigyelés során 

gyűjtött tapasztaYat alapján/. 

2. sz. feladat /11. sz. melléklet/ 

A kezdő iskolásnak már bizonyos feladattartással kell 

rendelkeznie. Ez.a negyedik életévtől fejlődik ki, a játék-

ban megnyilvánuló magatartásban. E magatartás bizonyos tö-

rekvési készséget és önuralmat is magában foglal. 

A négy, különböző formaábrázolása terén hiányosnak í-

télhetők a teljesitmények: mindössze a csoport 50 o-a töre-

kedett a feladat teljes megoldására. A feladat teljesmérté-

kü megoldása terén kimutatható feladattartás hiánya /50 %/ 

az akarati tulajdonságok fejlődésében jelentkező retardáci- 
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óra utal az első tanulóévet már megkezdett gyermekek köré- 

ben. 

A sorrend betartása terén itélhető legalacsonyabbnak 

a teljesitmény: mindössze 30 10. A hiányos megfigyeléssel 

összefüggő pontatlanságban ismét jelentkezik a figyelem la-

bilitása, továbbá a rögzités alacsony szintje. 

Ugyanakkor felismerhető formát rajzolt a vizsgált gyer-

mekek 90 %-a, ami igazolta előző feltevésünket: a manuális 

készség tekintetében nem indulnak feltünő hátránnyal az ár-

talmazott tanulók sem. 

3. sz. feladat /12. sz. melléklet/ 

A feladatmegértés 7 gyermeknek okozott nehézséget: ők 

nem a szegélycsíkban, hanem a lap közepén kezdték el a mun-

kát és csak ujabb figyelmeztetés után dolgoztak a kijelölt 

területen. Ugyanakkor két gyermek teljesen értéktelen tel-

jesitményt nyujtott. Feltehetően a pontatlanul kezdett mun-

ka helyreigazitása következtében a továbbiakban vonakodtak 

a feladat befejezésétől, s ritmustartásra, pontosságra sem 

törekedtek. 

Legmagasabbnak itélhető a vizsgálati csoport teljesit-

ménye a kitartásképességgel kapcsolatos feladat megoldása 

terén. A szegélydíszt a 20-as létszámból 17 gyermek teljes 

mértékben elkészitette /85 %/. A további 15 % csak részben 

teljesitette a  feladatot. 

A legnagyobb nehézséget ismét a pontosság kritériumá-

nak szem előtt tartása, illetve megvalósitása okozta a gyer-

mekek körében: a kijelölt csikot tullépte a csoport 50 %-a. 

A formaritmus betartása 12 gyermeknek sikerült. 

Bár a vizsgálati szituációban törekedtünk a tágasabb 
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elhelyezésre /1 asztalnál maximum négy gyernek dolgozott/, 

a vizsgálati csoport 25 'ó-ával adódtak /5gyermek/ magatar- 

tási problémák a vizsgálat id5szakában, melyek főként a tár-

sak zavarásában, az adaptáció alacsony szintjét tükrözve 

nyilvánultak meg. 

4. sz. feladat. /13. sz. melléklet/ 

A v.sz-ek közül nyolc /40 ; / ért el - az alternativ 

egységek tartalmát tekintve - hiánytalanul megoldott össz-

teljesitményt, arai feltehetően abból a körülményből adódik, 

hogy a gyermekek tapasztalatszerzésére nem kizárólag a fá-

radt időszakban került sor. 

Absztrakciós képesség és általánositás szempontjából 

70 -os a vizsgált csoport teljesitményszintje. Heg kell ál-

lapitanunk azonban, hogy e feladat körülhatárolásánál messze-

menőkig figyelembe vettük a - megelőzően már óvodába járt - 

gyermekek tapasztalati tudását. 

A nemfogalmek alá tartozó fajfogalmak felsorolása te-

rén mutatkozott legmagasabbnak a teljesitmény /85 U, ami  

ugyancsak a tapasztalatszerzés aktuális és széleskörü lehe-

tg.ségére enged következtetni. 

Ugyanakkor azonban a.zt is meg kell állapitanunk, hogy 

a v.sz-ek 41 ;6-a ismételgetéssel kivánta fokozni a felsorolt 

eszközök számát a konkretizálás során, ami viszont az előző 

feladat megoldásának viszonylag széleskörü labilitására utal. 

5. sz. feladat /14. sz. melléklet/ 

A meséből vett 16 szótagos mondat felidézését szivesen 

vállalták a gyermekek: játékos feladatnak tartották. Felte-

hetően ezért magas /18/ a társas kontaktusképességre adott 
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pontok száma. l: két kudarcot vallott gyermek is csak pró-

bálkozások után adta fel a teljesitést. 

Az ismétlések számával kapcsolatos 0 értékü teijesit-

mény azonban magasnak számit: 40'%, figyelembe véve a ver-

bális jellegü feladat egyszerü szerkezetét és játékosságát. 

X kiegészitő megfigyelések során az utóbbi eredmény 

oka nyilvánvalóvá vált:  a 0 pontot kapott gyermekeknél - ál-

talánositható mértékben - a koncentrációképesség'hiánya mu-

tatkozott meg, ugyanis azonnali reprodukcióra törekedtek, 

a hiánytalan rögzités megkerülésével. 

6. sz. feladat 	/15. sz. melléklet/ 

A nyolc részlet felidézése terén a v.sz-ek 40 %-a ért 

el pozitiv teljesitményt. 60 % vagy kihagyott egyes mozza-

natokat, vagy mással igyekezett helyettesiteni /konfabulá-

ció/. ' 

A  hallott kilenc jelzőből 3-nál többet használt a vizs- 

gált csoport 45 %-a, a további 55 % 3-nál kevesebbet. 

Hangsulyos, szines mesemondásra törekedett 75 %, a to-

vábbi 20 % monoton, mindenáron felidézni igyekvő teljesit-

ményt nyujtott. 

Nehézséget jelentett az alkalmas kifejezések megtalá-

lása a csoport 80 %-ának. Azoknak a gyermekeknek, akiknek 

ilyen téren nehézségeik voltak, általában az 1. sz. részfel-

adatot sem sikerült teljesiteniük. 

20 gyermek közül mindössze 3 tudta szóismételgetés nél-

kiil a teljes eseménysort reprodukálni. Ez a teljesitmény-

szint - a fáradtság kárositó hatásán tulmenően - az egyes 

fogalmakra alkalmazható kifejezések hiányos ismeretére is 
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visszavezethető. 

7. sz. feladat 	/16. sz. melléklet/ 

A v.sz-ek 50 /- a az oldalméretek célszerü összehason-

litásával oldotta meg a feladatot, a további 50 ó próbálga-

tással igyekezett összeállítani a formát. 

20 gyermek közül kettő teljesértékü teljesitményt nyuj-

tott /10 ó/, négy pedig értéktelent /20 %/. 

A  30 másodpercnél hosszabb tájékozódási idővel megol-

dott teljesítmények száma magas: 12, tehAt mindössze 40 ',L-

os pozitív teljesitményt találhatunk ezen a téren. A továb- 

bi 60 ;1-nak általában ujabb motivációra volt szüksége a felá-

dat végrehajtása érdekében a folytatáshoz, vagy pedig a for-

mák előttük történő összeillesztésére és elforditására, 

hogy a feladat megoldhatóságáról meggyőződjenek. 

A megfigyelések arra utaltak, hogy nem az összeillesz-

tés müvelete, inkább a gyors áttekintésen belül az össze-

hasonlitás, megkülönböztetés okozott nehézséget a hosszabb 

tájékozódási időt igénylő gyermekeknek. Miután felismerték 

a megoldás módját, rövidesen és megközelitő pontossággal el-

végezték az összeillesztést. 

8. sz. feladat 	/17. sz. melléklet/ 

A feladatot teljesítette a vizsgált gyermekek 95 %-a. 

Három perc elégségesnek bizonyult 45 % esetében; 55 ó ennél 

hosszabb idő alatt oldotta meg a szintézisjellegü feladatot. 

A gondolkodás müveletein belül- a szintézisalkotás fel-

tételezi /igényli/ az analizis jelenlétét, a kettő mintegy 

ki .egésziti egymást.  Az egységes egész kialakitása a részek 

áttekintése nélkül lehetetlen. A vizsgált csoport 5 %-ának 

nem sikerült a feladatot megoldania - még a hibák feltárását 
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követően sem - ami az analizis és a szintézis fejletlensé-

gére utal körükben. 

A részformák tudatos összeállitásával illesztette ösz-

sze a képet /észrevette, ha nem kellő formák kerültek egymás 

mellé/ 60 %; a további 35 ó-nak figyelmeztetésre volt szük-

sége ahhoz, hogy az össze nem illő formákat észrevegye. A 

felismerés hiányának gyakorisága bizonyitja, hogy a figyelem 

tartósan fellépő labilitása vagy tapadása ugy az észrevevé-

si, mind a szintézisalkotó képesség fejlődését akadályozza. 

9. sz. feladat 	/18. sz. melléklet/ 

Teljesértékü teljesitményt nyujtott 4 gyermek, a cso-

port 20 %-a. Értéktelen összteljesitmény a feladat végrehaj-

tása során nem volt. 

Mindhárom összefüggést felismerte 55 %; a további 45 %-

nál a részletekbe történő elmerülés okozta általában, hogy 

1-1 összefüggés elkerülte a figyelmüket. Többnyire a vitor- 

lát ábrázoló kép vonta el a hiányos teljesitményt nyujtó gyer-

mekek figyelmét az étkezést ábrázoló, 2. sz. képről. A kép 

érdekessége /amiből bizonyosfoku technikai érdeklődésre is• 

lehet következtetni/ annyira felszólitó jellegü volt számuk-

ra, hogy az első képről nem tartották-fontosnak beszélni, 

ezzel is sürgetve a vitorlázás élményeinek elmondását. 

Névelővel kapcsolatos nehézsége mindössze 2 gyermeknek 

adódott a vizsgált csoportban. Feltehetően ez inkább helyte-

len beidegződés, mint a fáradtság hatása náluk. A kifejezés-

beli nehézségek ismét jelentkeznek a vizsgálat során, még o-

lyan gyakran előforduló fogalmak esetén is, mint: felszolgá-

ló, nyaraló, vendéglő. Feltehetően a nagyfoku technikai ér-

deklődés következtében azonban kevesebb problémát okoztak a 
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motorkerékpárral és a vitorlással kapcsolatos kifejezések: 

karburátor, árbóc szavak ugyanis gyakran előfordultak az e-

seménysor reprodukálása során. 

Meglepően magas azon gyermekek aránya, akik szükszavu-

an, tőmondatokban fejezték ki magukat az összefüggések fel-

tárása során /75 ó/. A mondatszerkesztés terjedelmében mu-

tatkozó hiányosságok részben a megnevezéssel, szókészlettel 

kapcsolatos alacsonyább fejlettségi szintre, továbbá. a meg-

felelő kifejezésnek a körülmények összefüggésében történő 

megfogalmazása terén megnyilvánuló nehézségekre vezethetők 

vissza. 

10. sz. feladat 	/19. sz. melléklet/ 

Az első felszólitásra történő feladatvállalások száma 

magasnak bizonyult a vizsgálat folyamán: 70 %. A jelentkező, 

30 %-os negativ eredmény egyik oka a játékban történő elmé-

lyedés volt, ezért csak többszöri felszólitásra tudták fél-

beszakitani. Volt azonban olyan tapasztalatunk a megfigye-

lés során, hogy a játék vonzó hatása a telj .esitmény,minősé-

gét is rontotta. Annak érdekében, hogy minél előbb folytat-

ni tudja a játékát, több vizsgálati személy kapkodva, pon-

tatlanul figyelte és jegyezte meg a feladatsort, ebből kö-

vetkezően hiányosan reprodukálta a továbbiakban. 

A pontatlan végrehajtások magas arányát /55 %/ még a 

következők is befolyásolták: 

Feladat volt, hogy az ebédlőből elhozott kancsót vi-

rágöntözés után a napköziotthon konyhájába vigyék vissza. 

Volt olyan-gyermek, aki megelégedett azzal, hogy arra a hely-

re tette vissza a kijelölt eszközt, ahonnan elvette, s a har- 
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madik mozzanatnak nem tulajdonított jelentőséget. 

Eig az óvodáskoru gyermek még sokszor impuizive cse-

lekszik, és céljától gyakran eltérithetik emocionális kész-

tetések, a feladattartás már a magatartás kortikális vezér-

lésének állandóságát követeli meg. Az iskolába lépő gyermek-

nek már bizonyos önuralommal is kell rendelkeznie, amellyel 

időnként fékezni tudja mozgás-impulzusait. 

A vizsgált gyermekek magas arányban, azonnal megnyilvá-

nuló feladatvállalása mozgásos jellegű, operativ cselekvés-

sort igénylő feladat jellegére vezethető vissza. fiat gyer-

mek /30 %/ vonakodott a feladat vállalásától is. 

Ugyanakkor,  a  pontatlan végrehajtások /55 `ó/ a feladat-

hoz való kötődés és a kötelességteljesités fejletlen szint-

jét tükrözik. 

X o n k 1 u z i ó  

A vizsgált 20 tanuló feladatvállalása kielégitőnek 

mondható. Az uj, iskolai szituációban érdeklődéssel vállal-

koztak a kijelölt cselekvéssor végrehajtására. A feladatmeg-

értés azonban hiányosnak bizonyul több feladat végrehajtása 

során, pl. szegélydísz rajzolása, virágöntözés terén. 

A feladattartáson belül széleskörü labilitás regisztrál-

ható. iyüg az ember, ház, fa rajzolását valamennyien befejez-

ték, a szegélydiszt a csoport 15 ;L-a csak részben készitet-

te el, miután helyesbitésre szorult a munkájuk. 

"Lényeges eleme a feladattartásnak az akarat, hogy a 

mir egyszer megkezdett cselekvést végihez is vigye még akkor 

is, ha közben nehézsé;ek támadnak. A befejezés iránt tanusi-

tott érdeklődés nélkül a gyermek nem, vagy csak feltételesen 
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alkalmas a csoportban való képzésre." Günter Clauss - Hans  

Hibsch  /.Lkadémiai Kiadó 1967./ ;. ajc. a továbbiakban: "Jóné-

hány hat esztendős gyermek csak elégtelen mértékben rendel-

kezik a feladatmegértés tulajdonságával... ilyenkor nem ér-

ti meg azokat a feladatokat, amelyeket  a  tanitó ad neki. 

De lehet, hogy azért nem tudja megoldani a feladatot, mert 

hiányzik a kötődőképesség /nem köti le a feladat/." Günter  

Clauss - Hans Hiebsch.  A fentebb említett szegélydísz raj-

zolása és a virágöntözés során tapasztalt hiányosságok mind-

két okra visszavezethetők. 

A vállalt feladatok teljesítésére nagy általánosságban 

a pontatlanság jellemző. Ez a negativum valamennyi vizsgált 

tanulónál'fellelhető a különböző tevékenységek során. Az é-

letkori sajátossgoknak megfelelő, szemléletbe ágyazott gon-

dolkodás alapműveletei gyakran nem kielégítő mértékben je-

lentkeznek a különböző-teljesitményekben. "Vannak olyan gon-

dolkodási müveletek, amelyek a gyermek környezetének spon-

tán hatására kialakulnak a gyermekben... Ilyenek az össze-

függések felfogása, analízis, stb."  Justné Kéry Hedvig -

hénrt Ferenc  /Pszichológiai Tanulmányok VI./ Az összefüg-

gések felfogásával kapcsolatos 9. sz. feladat teljesitése 

során a vizsgált csoport 45 ■;-ának elkerülte a figyelmét 

egy-egy összefüggés. Az összefüggések felfogása analizis nél-

kül lehetetlen, tehát az utóbbi - szintén alapvető - gondol-

kodási müvelet hiánya is fellelhető a nyujtott teljesitmé-

nyekben. 

"Az oktató-nevelőmunka hatékonysága, eredménye minde-

nekelőtt attól függ, képes-e a pedagógus a tanulókat szilárd 

ismeretekhez, képességekhez juttatni. Az ismeretek tolmácso-, 
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lása, a tények és .ltaláno itások rendszerének biztosit áca 

a  didaktikai feltételek  megterent é ót, egyben pedig a szük-

séges lélektani törvényszerűségek felismerését feltételezi. 

Csakis  a tanulók figyelmének, emlékezetének: és gondolkodásá-

nak kellő frissesége esetében lehetséges az iskolai célok 

megvalósit ása. °o Geréb György /1=.kadéiaiai Kiadó 1962./ L z óvo-

dáskor idején tartűEan jelentkezett ártalom az iskolaérett-

ségi vizsgálat folyamán negativ teljesitményekben realizáló-

dott, amely elsősorban a figyelem dekoncentráltságára vezet-

hete vissza. Az optimális figyelmi állapot a bevésés eredmé-

nyességének feltétele, ami a megértést és a gondolkodást 

mintegy strukturálisan biztositja. A fáradt, kimerült gyer-

mek gondolkodása lelassul, megmerevedik, teljesitménye nyil-

vánvalóan romlik, ha a figyelme elkalandozik. :indennek kö-

vetkezménye megmutatkozik az iskolai eredményben, Mégpedig 

nem csupán az oktatásban, hane:i a nevelés területén is: az 

elkalandozások viselkedési rendellenességhez vezetnek. 

Bár az osztályzatok bizonyosmértékü szubjektivitása köz-

ismert, mégis érdekesnek bizonyul az az összefüggés, amit a 

vizsgált tanulók magatartásra kapott osztályzata és környe-

zeti ártalom szempontjából mutatkozó ismérvük között fennáll. 

Az 1968/69. tanév elején vizsgált tanulók közül egy kapott 

tanév végén jeles osztályzatot magatartásból; három jó maga-

tartsu; kilenc pedig közepes szintű volt. IIa figyelembe vesz-

szük, hogy a magatartás értékelésébe nemcsak a szociális a-

daptáció, hanem az órán tanusitott aktivitás is beszámít, még 

lehangolóbbnak tűnik az eredmény. 

9°A fáradt gyermek egyre figyelmetlenebbé válik, elkalan-

dozik, védekezik a kimerülés ellen. 3z a Q°védekezés 9°  különbö- 
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ző magatartási formákhoz is vezethet. Az egyik gyermek még 

csak passziv módon révedezik, a másik azonban csinytevések 

formájában kapcsolódik ki a munkából." Geréb  György /Akadé-

miai Kiadó 1962./ A szerző szerint a csupán mechanikus emlé-

kezetre épülő gondolkodás és tanulás abból ered e további-

akban, hogy a fáradt gyermek nem tudja követni az ismeret-

szerzés logikai menetét. Az alig megértett ismereteket kény-

telen ezért értelmetlen "szajkózással" rögziteni, hagyfoku 

energiával. 

A fáradt gyermek érzelmi élete is kiegyensulyozatlanná 

válik. Feszültség, elégtelenségi érzés, szorongás gyötri. A 

labilis emocionális életü gyermek hajlamos szélsőséges meg-• 

nyilvánulásokra. 

A sok, sikertelen próbálkozás a továbbiakban bénitólag 

hat a gyermekre, ami tevékenységét bizonytalanná teszi. Ku-

darcait sok esetben rendellenes magatartással kompenzálja. 

Gyakran tapasztalhatók az irigység, a  kisebbrendiiségi érzés 

megnyilvánulásai, gyenge teljesitményei következtében. 

A fenti személyiségtulajdonságoknak még nem rögződött 

elemei találhatók a vizsgált tanulóknál, azonban a képessé-

gekben integrálódott, károsult pszichikus folyamatok máris 

aggodalomra7adnak okot. A figyelem dekoncentráltsága következ-

tében máris a pontatlansági, jellemző teljesitményükre, aminek 

tartós jelentkezése a továbbiak során igénytelenségre vezet- 

het.  

A szociális adaptáció terén megnyilvánuló labilitásuk 

ugyancsak a szocializálódás további folyamatának egyenlőt-

lenségére, kiegyensulyozatlanságának lehetőségeire enged kö-

vetkeztetni. 
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b/  Kontroll-vizs  °álatok 

1973. februárjában Bögi Zsuzsanna másodéves óvónőképző inté-

zeti hallgató Szolnokon, ugyancsak ipari centrumban töltöt-

te szakmai gyakorlatát olyan óvodában, ahol széles körben 

voltak találhatók az előzőekben bemutatott, sajátos életrit-

musban élő, hat éves gyermekek. 

A szakmai gyakorlatot megelőző év őszén került kapcso-

latba az óvónőjelölt /a továbbiakban. vizsgálatvezető/ a szol-

noki Bátyás király uti Óvoda egyik pedagógusával, igy már 

előzően sikerült közvetett kapcsolatot teremteni a csoport-

tal, valamint sok személyes információ birtokába is jutott. 

'Igy megtudta, hogy a 41-es létszámu csoportból mintegy 

20 gyermeknél problematikus tünetek észlelhetők. Ezen gyer-

mekeknél - hasonlóan, mint a Dunaujvárosban longitudinálisan 

nyomon követett gyermekeknél - a magatartási rendellensssé-

gek széles skálájával lehetett találkozni, amelyek értelmi, 

érzelmi és akarati folyamataikon., valamint állapotaikon be-

lül szinte kitapintható módon jelentkeztek. 

A vizsgálatvezetést vállaló hallgató a már Dunaujvá-

rosban is alkalmazott kizárásos módszert választotta: vizs-

gálódásai köréből kizárta a nehéz anyagi körülmények között, 

vagy ingerszegény /tanyán/ fejlődő gyermekeket. Az ipari 

centrumban normális körülmények között élő, ugyanakkor a 

szülők munkakezdése miatt váltakozva ébresztett gyermekek 

fejlettségi szintjének megállapitására törekedett. 

A fentiekben emlitett kizárásos módszerrel hozott lét-

re egy 15 főből álló csoportot, amelynek tagjai valamennyi-

en a széles amplitudóju életritmusban éltek. Hogy feltevé- 

seit kontrolálni, illetve igazolni tudja, ugyanolyan koru, 
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de kiegyensulyozott életritmusban élő gyermekcsoportot ál-

litott össze /számszerint szintén 15 főt/ kontroll-csoport-

ként. 

Mind a kisérleti, mind a kontroll-csoport gyermekei 

1973. év szeptemberében váltak tankötelesekké. Ezért olyan 

feladatokat állitott össze, amelyek illegközelitően megfelel-

nek az iskolaérettségi kritériumoknak is. Ügyelt arra, hogy 

a kisérleteket mind a vizsgált, mind a kontroll-csoportban 

azonos feltételek és körülmények között végezze, időpont, 

időtartam, nehézségi sorrend, helyzet, stb. 

Azonos értékelési eljárást is alkalmazott. Az egyes tel-

jesitményeket külön-külön értékelte, s csak az értékelés u-

tán végezte el az összehasonlítást. 

Vizsgálati eljárásaink 

1. Általános tájéko zottság 

A vizsgálat célja: koncentrációképesség, akusztikus felfogás, 

felidézés és megjegyzőképesség vizsgálata. 

Utasitás: Figyelj jól rám! Olyat játsszunk, hogy én nem is- 

merlek és most mutatkozzt,be nekem! 

a/ Hogy' hívnak? /Vezeték, utónév./ 

b/ Hány éves vagy?. 

c/ Édesapádat hogy' hívják? Hol dolgozik? 

d/ Van-e testvéred? Hány testvéred van? Hogy' hívják őket? 

e/ Este hányan vagytok otthon, ha mindenki hazaérkezett? 

/Számszerű meghatározás./ 

f/ Melyik a bal kezed, mutasd meg! /Jobb lábad./ 

g/ Hol laktok? /Utca, házszám, emelet, ajtó./ 

h/ Ei van most? Délelőtt, délután? Miből gondolod? 

Az értékelés szempontja: a kérdések pontos megválaszolása. 
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2. 3-4 tagu  számsor pontos ut é.na.mondása 

A vizsgálat célja: a  számok  mechanikus  ismétlésével a meg- 

figyelőképesség, a közvetlen mechanikus emlékezet vizsgálata. 

Utasitás: Most számokat fogok egymás után mondani. Ha én 

elmondtam, neked ugyanugy kell megismételned. 

Próba: 7, 1, 4, 6, 3, 2. 

I. 3, 6, 8. 	III. 3, 8, 1, 6. 

II.1, 6, 2. 	IV. 2, 9, 6, 4. 

V.'8, 5, 3, 4. 

/A feladat megismétlése mindössze háromszor./ 

A teljesitmény értékelésének szempontja: 

Jó az eredmény, ha a számokat a gyermek elismétli. A 

sorrendtévesztés nem számit hibának. 

3. piét háromszögletű lap összeállítása /modell alapján/ tég-

lalappá. /max. T: 30 mp./ 

A vizsgálat célja: analizis- és szintézis képességének 

vizsgálata. A vizuális felfoLá s , az 

absztrakció és kombinációs képesség 

vizsgálata. 

/A feladat megoldását segitette az egész időtartam alatt 

szem előtt lévő modell./ 

Utasitás: "Ezt a kettőt uLy illeszd össze, hogy egy legyen 

belőle!" 

A  feladat értékelésének szempontjai:  

a/ a feladatot időn belül /T 30 mp./ teljesitette-e; 

b/ spontán, nyugodt illesztgetéssel, tologatással oldotta-e 

meg; 

c/ megoldotta-e a feladatot próbálkozásokkal, vagy a próbál-

kozást feladta. 
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L, % .z1_11 -r?Glc ',01t0^ z
A 'z"á:c 

/piros, kék, zöld pálcikákból/ 

: inta a/ p p k p p k . .. 

v/ z p p z k z p p k ... 

A vizsg,aa.t célja: .L szin- c,o ri t.úuskéuzs.-`,g, rS1eL.'°1_tgyelőkC;- 

pe9séL, .°e jlEttsÉg -r.e'i, ta.nulékonysánch 

vizsgálata. 

Utwsi tzs : "Jól  nézd meL ezeket a pálcikákat!  _11:;  en szintiek? 

1. ,ost a  kéket és  a  pirosat  különválasztjuk. Ezek-

kel el én elkezdem a pa.pirlapot disziteni /p pk p p 

k .../, folytasd te tovább a diszitést /w;ye.nigy, 

a három szin  bekapcsolásával  z p p k z p p k és 

variálás  ival/ 

A feladatvéozés értékelésének szempontjai: 	 . 

a/ többször kellett-e a figyelmet felhivni a szem előtt lé- 

vő  mintára  

b/ a minimális crtékelhet5séöi határt elérte -e a gyermek. 

_iinimum három ütemet ki kell raknia. Z_ megoldás csak ak- 

kor értékelhető jónak, ha legal ibb két sort  helyesen  

folytat. 

5. Hármas feladat 

. 

 

vizsgálat  célje. 

Llőkészités egy bonyolultabb feladat végzésére, verbá- 

lis megjeyzőképesséo, feledattarts vizsgálata.  

eladat: Tegyen a gyermek három különböző tárgyat, három kü-

lönböző helyre, megfelelő sorrendben /ismételje meg, 

ahová a v.v. tette/. 

lita.aitás: S 9Host ezt e héron tárairat /mik ezek? a _réta, film, 

ceruza/ én szétrakom. 
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Te jól figyeld meg, melyiket hová teszem! Azt is fi-

gyeld meg, mit teszek le először /és igy tovább...!. 

Most  összeszedem, Feladatod az lesz, hogy ugyanolyan 

sorrendben, ugyanarra a helyre te is rakd le ezeket. 

Mindegyiket ugy, ahogy az előbb én tettem." 

Az értékelés szempontja:  

Az utasitást meg kellett-e ismételni, vagy élső bemuta-

tásra megtörtént a feladat végrehajtása. 

Milyen mérvű volt a figyelemkoncentráció a feladat ki-

tüzésekor. 

6. Bonyolultabb mozzanatokból álló utasitás vlgrehajtása 

A vizsgálat célja: 

Koncentráció, megfigyelőképesség, megtartó képesség, 

valamint feladattarts,-a feladatvégzés és kötelesség-

tudat fejlettségének vizsgálata. 

Utasitás: "Itt van ez a piros toll. Feladatod az lesz, hogy 

ezt a tollat a kezedbe veszed, elmész az ajtóig, 

kinyitod, majd becsukod /nem kell kimenned/. 

A mosdóról elveszed a szivacsot, az asztalra te-

szed, leülsz és a tollat magad mellé helyezed a 

székre. 

A mozzanatok tagoltan hangzottak el, kétszer megismételve, 

fontosság tekintetében egyik sem kapott külön hangsulyt. 

Az értékelés szempontjai:  

a/ a feladat indult-e a felszólitásra, vagy meg kellett azt 

ismételni /kezdéskor és a feladatvégzés közbeni; 

b/ a feladatot megértették-e; a mozzanatok sorrendisében 

történtek-e, vagy felcseréléssel /különös tekintettel az 

utolsó mozzanatra/9 
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,  
cl a  U,rer_:1e'ce'r :-lc j e;~rz:;kc  -~e s: ~; a  , 

_ l~orri;~ alaú?r. volt-e szUiísé g.  

feleclatot neliezitottc, ho V  cúo --)ortozo í~ :.i j 'téL _nes.s^ki -  

t  s  'vei volt cLe? se~ol~,~ut,; e 	^• cso- 

portszobai Q:SÖE 74 	 l.  

fiyele..ibe kellett venhi él°tékeléc crepollt  j 7-'.b51:  

C_/ a  s; e_^r.1ekek viezon; lalt a ..1un.c hoz /r ~.e`.é~°ti'--e ,  :'el-

f  ogj .'?r-e /.  

, 7. ° e~.n;ri ~ : .e ~ re.jzol..se.  
 

cáljC  o  

~e jlettsé ~ i  fokon -ol- 

	

f  oL 's , a ::1e11nyi  s  ` ` i 	viz;. ~ál- te . 

~.z 6 _°té'ccléc, sze.a)ontjs.  

	

~ 	 ~-  czú:'.~ zE__';,'36_, 1,%.~ `• ~.̀'i ' jii'llol~. !~c é,  :'el_i:~saer ~ :3e , ;I O~Atoc~ L'.t  .nZ•=t-  

sr. 	°eláció feliE. 1e.cése/.  

Útc.s1.t :f.s . .o  ;a  j  zOlO - , e2,y n:,'yZetet ,' J en:1e 	2e1 . c d~.~ - 

toct, 'zo ,;y abbe a  __iG.sik n ;,:;ysZbLbe /tlale."o/ u- 

gyanennyit rajzolj,  mint én az előzőbe."  

/Tényeg a befoglaló idom alakjának különbsége,  

amely szükségképpen módositja a karikák elhelye-

zését, de lehetővé teszi a számbeli azonosságot./  

8. Bourdon-próba  

Az , talakitott teszten V ❑  0 X ± ábrák szerepeltek. Egy lap  

714 jelet tartaLi zott, a betizk ill. jelek között 1, a  so-

rok között 2,5 tvolság volt.  

1, vi z s zál ~.t 

 

ideje: hétfő nyolc órától. 	feladat r zonos mó- 

don tört énő  =le iszAculé.$e: hé+l, t y z óre. 

30 ,oe ;. ctől .  
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vizsgálat célja: 

Egyszerűbb mechanikmus figyelembevételének, a szemléle- 

tes cselekvés, szenzomotoros intellektus vizsgálata. 

Utasitás: "Jól nézzétek meg ezt a  lapot.  uondj átolt el, mit 

láttok rajta. Vegyetek el egy ceruzát az asztal-

ről és minden sorban /sorról-sorra/ huzzátok át 

az 0-t." 

/A feladatot egymástól távol, asztalnál ülve, csoportosan . 

végezték./ 

A teljesítmény értékelésének szempontja: 

Formatévesztés, kihagyás jelentkezik-e a feladat-

végzésben, vagy nem. 

3-feladat: A már ismertetett Bourdon-tesztről a ❑  megjelölése. 

A vizsgálat ide'e: péntek délelőtt nyolc óra. 

Péntek tiz óra  30 perctől a feladat változatlan módon tör-

ténő megismétlése.  

9. Játéktevékenység megfigyelése  

Az átalakitott Bourdon-teszt által kimutatott, a figyelem 

pszichikus folyamatának területén regisztrált különbsége-

ket vizsgálatvezető a vizsgált csoportok játéktevékenységé-

nek megfigyelése utján törekedett kontrolálni. 

A megfigyeléseket rendszeresen pénteken, a nyolc órát köve-

tő játékidőben végezte. 1-1 gyermek játékát tiz percig fi-

gyelte, feljegyezve a tiz percenként előforduló figyelem-

elterelődéseket. 

10. Összehasonlitás /főfogalmi megnevezési/ -próba, verbális  

feladat alapján /Wechsler-teszt altesztje/ 
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A vizsgálat célja: fogalmi besorolás, összefüggés, felisme- 

rés fejlettségi szintjének vizsgálata. 

Utasítás: "i:Iost két dolgot  fogsz  hallani, te iq ismered e-

zeket. Például: repülőgép, helikopter. h.Iind a ket-

tő..Ylégi jármű/" Ezt a szokatlan párt vizsgálat-

vezető azért vette, mert a gyermekek a vizsgálatot 

röviddel megelőzően tanultak a jármüvekről. Ameny-

nyibel a vizsgált gyermek helyes választ adott, 

tért át a részpróbára. 

A teszt anyagának részpróbája: 

1/ kutya-macska 	7/ kislány-kisfiu 

2/ rózsa-tulipán 	8/ alma-körte 

3/ személyautó-motorkerékpár 9/ kocka-labda 

4/ fa-bokor 
	

10/ cukor-csoki 

5/ kés-kanál 
	

11/ fa-szén 

6/ néni-bácsi 
	

12/ kéz-láb 

Az értékelést és pontozást vizsgálatvezető a példaválaszok 

kritériumai szerint végezte. Több válasz esetén a legjobbet 

értékelte /2 pont/. Csak a helytelen válasz ismételt hang-

sulyozása esetén vette figyelembe a gyengébb megoldást /1 

pont/. Kun M. - Szegedi P.I. intelligencia-tesztje alapján./ 

Maximális pontérték: 24 pont.  

11. Spontán rajz  /ezen belül: fa, ház, emberábrázolás/ 

A vizsgálat célja: manipulációs készség, érzelmi-, értelmi 

szinkretizmus, az észlelés és látásmód ar}alizisének, 

szintézisének, értelmi fejlettség, fantáziatevékeny-

ség vizsgálata. 

Az értékelés szempontjai: 

a/ sorakoztatás; 
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b/ arányok felismerése, ábrázolása; 

c/ részletek kimunkálása; 

d/ összefüggés, kombináció felismerése és keresése, vagy 

mechanikus sorrendben történő ábrázolás. 

Az eredmények értékelése 

1. sz.  feladat  

A feladat végrehajtása során értéktelen teljesítmény 

nem volt. Teljesértékü összteljesitményt nyujtott a vizs-

gált és a kontrollcsoport 100 %-a. 

2. sz. feladat  

a/ Kísérleti csoport 

Teljesértékü összteljesitményt nyujtott a csoport 13 %-a. 

A háromtagu számsor megismétlését három gyefinek - a cso-

port  2 0 %-a végezte el. Az utolsó számsort egy gyermek nem 

tudta elismételni. 9 gyermek /a csoport 6 0 %-a/ képtelen 

volt a feladat megoldására. 

Mivel vizsgálatvezető más tapasztalati anyaga azt mu-

tatta, hogy a csoport emlékezeti, megjegyző ;képessége álta-

lában jobb  szokott lenni, ebből elsősorban arra következte-

tett, hogy nem figyelték meg kellően a számsort. Tehát ebben 

az esetben inkább a dekoncentráltság volt szembetünő. 

b/ Kontroll csoport  

14 gyermek teljesértékü teljesítményt nyujtott. 1 gyer-

mek a két utolsó számsort nem tudta megismételni. 

A feladat és a két csoport teljesítménye 

vizsgált csoport: 

kontroll-csoport: 

22,6  %  

97,3 % 
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. 3z. felcdat  

a/ :is,:rleti cso-lort  

A feladatot 5 t ,..,"6:77C 1 : f_q:51 belül  teljesitette. 3 gyer-

mek ezek közla a feladat kitaz6se utr azo=c1 kialrkitotta 

a k6sz formIt /T: 

syer.ziek 3,1C" alatt Ar5ezte el a feladatot /a felcdat- 

v43z 4.s ideje a ks.-t szálszéL;es 	 !cdzT5t yLozott: 5"- 

3,1, /. 	L;:er,1;. folt-.clta 8  kiF,:01etez.5Lt elzjr F 2,15- 

nl, 	vleL; 	iz hcL.:yt?. Lz 3 eqe -Fben 

időholasztsra 1c6n3rUlt, nert tudta: sikertelen':Le a 

f-JC;ni _11,Inkc.1/5:;%L:se 

b/ 1:_ontroll cso --)ort 

9 ,- 'r :eh c feladctot o qieL;olds. 	 36 11p/ 

re a haEzravP 	-.dí- lEkitotta a k&z 	 eLlep6 

volt, ho(2.7y a S kzUl k6t z..;zer:::ek 2-7 110e2c Flatt v.'„ezt 

el e felaf_otot. 

1,;=,- orme:c -pontoE:n a ne_Fdott h,tt'rid.5t liarIzn;;ltc, ki 

/12g 30 110/. 

lerosszebb ic7,ú;beli 	 652te el 

r2: 3 perc. 

2_11,1n:av zéFnek  ideje 1 9 5", 40 9  55, 

35" volt. 

1. 9Z, felrdat 

a/ Vizs lti cs000rt 

.J../ feladat • 

„, szinből &1116 3 ' CLi8Zit.3 jelleLa kirr.kt 5 -0- 

ek  oldotta  Ale_; 	csoport 33,4 

10 c;yelek - többsz6ri fibyeLicztet6c ellerro - ncm 01- 
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dotta meg a sorismétlésből álló feladatot /66,6 o/. Nem tö-

rődve a mintával, saját kedvük szerint változatos - de nem 

a megadott - diszitősort hozták létre. A figyelmeztetésre 

ingerülten válaszoltak, hogy látják, ennek ellenére sem a 

kivántak szerint folytatták a tevékenységet. Közülük 3 gyer-

mek a többszöri figyelmeztetés-, rávezetésnél indulatosan 

a földre seperte a pálcikákat, a feladat további folytatá-

sára nem vállalkoztak. 

B/ feladat 

A feladat ekkor már ismert volt, csak plusz egy szin be-

lépésével módosult. 

A gyermekek arcán szembetűnő volt a megkönnyebbülés, mégis 

az eredmények százalékos aránya rosszabbnak bizonyult . , 

Teljesértékü összteljesitményt ósak 4 gyermek nyujtott. 11 

gyermek a feladatot ismét pontatlanul oldotta meg. Bár töre-

kedtek a tökéletesitésre: ujjukkal a mintát követték, mégsem 

tudták követni a szinritmusban bekövetkezett változást. Néha 

megfeledkezve /6 gyermek/ az adott sorról, a saját, hibás 

sorrendjüket vették alapul. Három gyermek ezek közül követ-

kezetesen a zöld szin után kéket helyezett, noha az eredeti- 

nél piros követte a zöldet. 

b/ Kontroll-csoport  

A/ feladat 

A feladatot 13 gyermek  - a csoport 86,6 %-a - teljesí-

tette. A feladatot nem értette meg 2 gyermek, igy teljesít-

ményük értékelhetetlen volt. 
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felLdat  

z összetettebb felLdatnál itt 13 ile:i'z..é,;el.: uta.tkoz-  

tah , :3Gy oyerT,ek feladta a sor kira ~~?s4t  indoka: 	tu-  

dok oda:figyelni. 44  

9 gj, e.^:lek teljes ártékd teljesitményt nyujtott.  

5 g,rerr:ek a sorrendben követett el hibát, de a felada-  

tot v.v>  , további hibaj vitása ~Zél'.~ül ,  önálléa.n megoldotta  

- előzetes '_>orri6álása után.  

két csoport  tellesitménye  

! vizsg_lt cso2ort 	33,3  ~o 
kontroll-csoport: 	96,6 

/ vizsgált csoport:  

kontroll-csoport:  

26,6 ó  

36,6  , 

5 . sz. feladat  

a/ Jizsgálati cso -port  

6  gyermek nem figyelt a feladat kitüzésére, i°;r teljesit-  

ményük sem volt értékeIhető.  

1 gyermek a sorrendisé ~en változtatott, de az elrende-  

z °c helyének megfigyelése tökéletes volt. A sorrendiséget  a  

cél^zerüségt,el cserélte fel: először a közelebb eső helyre,  

majd a távola.bbira, helyezte a megjelölt tárgy z l.a t.  

5 ;yer-aek a sorrendiséget pontosan  megjegyezte, de az  

elhelyez és szinterére nem ügyelt. 1iözülük kettő hangosan is 

 

- 

rttelLette önmagának a  feladatot, á. r,1 me ~;je ~~ zétiük pontatlan 

 

volt, követhezéskép -pen fela.datmeolde: suk is.  

3 gyermek maradéktalanul telje.Jitette a  feladatot /a  

csoport 20 
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b/ Kontroll-csoport  

3 gyermek - a csoport 53,3 %-a - az első felszólitásra 

történő feladatvállalást teljesítette. A sorrendiségben 4 

gyermek /a csoport 26,6 %-a/ tévesztett, itt a célszeriiség 

volt szembetűnő. Először a közvetlen közelükben helyezték 

el a tárgyakat, majd a távolabb lévő helyre. 

3 gyermek a feladatvégzés során a sorrendiségben és a 

helyben is tévesztett, igy teljesítményük nem volt értékel-

hető. 

6. sz. feladat  

V.v. a megelőző, "hármas" feladatot főként rávezetőként 

választotta a kísérletek sorába, mivel ugy ítélte, hogy ezen 

bonyolultabb feladat előtt szükség van egy könnyebb, a fo-

kozatosságot biztosító próbára. A 6. sz. feladat során ugyan-

is többféle ingerre kellett a gyermekeknek reagálni, eleget 

tenni, hogy teljesitményük értékelhetővé váljék. 

á/ Vizsgálati csoport  

Az első felszólitásra nem vállalkozott a feladat telje-

sítésére a csoport 25 %-a, azonban ismételt felszólitásra 

már valamennyien törekedtek az utasitás végrehajtására. 

7 gyermek a feladatot maximálisan teljesitette /a csoport 

46,6 %-a/. Közülük öten hangosan mondták a feladatvégzés so-

rán a menetet. 4 gyermek a feladatot csak részben oldotta 

meg. A felszólítás, pontosabban a piros toll kihelyezésekor 

valamennyi gyermek azonnal utána nyult: ehhez a tárgyhoz kö- 

. tődtek érzelmileg a legjobban, mégis erről feledkeztek meg 

a feladat kitüzése után. 

2 gyermek a feladatot csak az ajtó nyitásáig tudta teljesi- 
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teni, itt megálltak és rétségbeesetten jelentették ki: ":11-

lelejtettem." :T,z a kudarc élnén„T annyira 	hatal iábe keritet- 

te őket, hogy segits.&g, i .aétclt elmondás után is 

folytatásra. 

képtele- 

 ne?, voltak a  
-,,_. _;~y gyermek észrevéve saját tévedését, kétségbeesve sirásban  

tört ki. Ez a  gyermek abba a sajtos helyzetbe került, hogy  

olyan követelménnyel szemben vallott kudarcot, aelyet kü-

lönben teljesiteni tudna. Ugyanis a tcljcsitinény akarása ész-

lelhető volta lakalmatlanság egyéb vonatkozásban nem állt  

fenn, esetében inkább a végrehajtás pillanatában jelentkező  

hiányosságról volt szó.  

3 gyermek /a csoport 20 J-a/ a feladat menetét összekeverte  

_és nem törekedett a hibák kajavitására.  

b/ 1 - ontroll-csoport  

feladat teljesitésének arányszáma ennél a csoportnál 

j5val magasabbnak bizonyult /10 gyermek 100 '0-os teljesit-

ményt nyujtott, arai a cso port 66,6 - át képezte/e  

A feladatot két gyermek nem tudta.  végrehajtani.  

4 gyermeknél e ?ontatlanságot befolyásolta, hogy a tollat az 

asztalról vették el és a feladat végeztével következetesen 

más helyre tették le. !_z utolsó mozzanatnak nem tulajdoni-

tottak nagyobb' jelentőséget. 

7e sza feladat  

a/ Vizsgálati csoport  

A mennyiségi relációt azonnal felismerte 6 gyermek /a  

csoport 40 ,-a/o  

7 gyermek egyáltalán nem  ügyelt a száinszerüségre, igy a tég- 

lalapot teleraj zolto. kp rikákkal ugyanugy, ahogy  ezt az elhe- 
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lyezést, betöltést a négyzeten látta. 

2 gyermek a munka menete közben jött rá a tévedésre és a pa-

pirlapot összegyürte. Másodszori ismétlésnél már.tökéletes 

volt munkavégzésük. 

b/ Kontroll-csoport  

Teljes értékű teljesítményt nyujtott 13 gyermek /a cso-

port 86,6 ;L-a/. 

2 gyermek a mennyiségi relációt első pillanatban nem 

vette észre, munkavégzés közben ismerték fel hibájukat. /se-

gitségadás, különösebb felszólitás nélkül/ és igy választó 

vonallal elkülönitették a jót és a rosszat. 

Vizsgálatvezető először könnyebb, kevésbé igényes fela-

datokat végeztetett a gyermekekkel, változtatva a napon és 

az időponton. Igy megállapitotta, hogy a kísérleti csoport 

maximális teljesitő képességének optimális időpontja a hét 

első napján /hétfőn/ nyolc óra 3 0 perctől tiz óráig terjedő 

' időtartamra tehető. Az időbeli és a napok számában történő 

eltolódásnál a fáradtság, a teljesitőképesség csökkenése 

jelentkezik. A fenti állitását a Bourdon-teszt átalakitott 

változatával igazolta. 

8. sz. feladat /Bourdon-teszt alapján/ 

A vizsgálat időpontja: hétfő, nyolc órától. 

a/ Vizsgálati csoport  

Mivel v.v. a feladatnak határértékét már a kitüzés és 

tervezés időpontjában sem jelölt meg, a gyermekek addig vé-

gezhették a feladatot, amig érdeklődésük tartott, illetve 

az elterelő inger intenzitása hem nőtt akkorára, hogy a mun-

ka befejezését jelentette. Ilyen elv alapján a feladatvégzés 

két szélső idejét mérhette, ami 17-27 percig tartott /17 per- 
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ce-3 	 eltt 	 sonki 5e.1 fejezte be c 

20 perci,; tPrtott, ez rz 	eleLen- 

e-ietkben 	 v:Lre'lFjthoz. 	lu 

2 hibr- .5z1 1C-41 ::özött uoz3ott. 

3 E;yerilek 25 perc Flrtt 15; 12; 13 hibaszcl v.iLzett. 

4 	er1e 27 -oerc elt3lt6vel fejezte be 1.1u_ak'j't, :.ibasz..5.- 

,duk 9; 15; 14; 10 volt. 

Az elterel inc.;erek - a csopo:?tszobbFil jPGsz.:: L;:erLie-

kek Cs az utcról be-_ziAr5d5 ZEj - jól 6szlelhet`_, dtódon 

erlaek te -Irkensere volt n -ob') hrtssal,acik többször 

beszlEetst kezdeméhyeztek 	 6ntie- 

fólbeszakitottik 

b/ l'ontroll-csolort 

idej6ne kt hutrórtéke: 13-17 perc. 

1-libaz1 7-20 között idozott. 

,.zonos 	htfőii  tiz LJra  33 -Derctol 

E/ Vil.ti cscoport 

Az  elterelő inger fiyelemelvonó szerepe jobban 4rvé-

nyesült. A játszókkal három gyermek állandóan hangosan be-

sz6lgetett. 4 gyerinek fi gyellae elkclandozott: ceruzc't 

Tdő: 21-30 perc. 

iibaszála: 20-51. 

b/  ontro11cso -port 

gz:eroel:ck icr2ersk6mt foLLdtk e feladato, a,orsabb 

munkcv4L;z6s -1?e törekedte.,:. 

:3osza,ets k5t 	 között folt iunk 	Uz-)en. 

:c:ő: 15-13 )erc. 

C-22. 
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Péntek délelőtt nLolc óra  /?elűdat: a már ismertetett Bour- 

don-tesztről a 0 megjelölése/ 

a/ Vizsgálati  csoport 

A munkavégzést felerősödött moraj, zaj kísérte. A be-

csukódott ablakra, ajtóra, leesett kockára felfigyeltek a 

gyermekek. 

Egymás munkáját nem  tartva  tiszteletben: belefirkáltak, 

kéretlen tanácsokat osztogattak. 

Két gyermek 15 perc elteltével befejezetlenül vissza-

adta a papírt; 17 perc eltelte után három gyermek ugyanezt 

tette. 

Az eredmény - sajátos módon - a gyakorlás ellenére is 

feltünően romlott. 

A munkát tiz gyermek fejezte be, de a hibaszám itt is 

magasnak bizonyult. 

Idő: 20-32 perc. 

Hibaszám: 30-61. 

b/ Kontroll-csoport  

A gyermekeket kevésbé zavarta a környezeti hatás. 

Öt gyermek egyszerre, 7 percen belül adta be a kész 

feladatot /hibaszám 7; 4; 10; 12; 9/. 

Két  gyermek - látva az előzőleg elkészült gyermekek 

teljesitményét - gyorsabb munkavégzésbe kezdett, igy 9 perc-

nél elkészült a feladattal /hibaszám 6; 11/. 

Nyolc gyermek 9-16 percig adta le az elkészült munkákat. 

Idő: 7-16 perc. 

Hibaszám: 4-18. 

Péntek  tiz óra 30 perctől  /a feladat változatlan/ 



- 140 - 

a/ Vizsgálati csoport 

A gyermekek vonakodva tettek eleget a felszólitásnak, 

majd kilenc gyermek ujabb felszólitásra hozzáfogott. 

Két gyermek 3 perc elteltével felállt, a papiron 

semmi nyoma nem volt észlelhető a munkavégzésnek. 

Három gyermek a játszó csoportokhoz szaladgált, .mun-

káját nem fejezte be. Időközben visszatértek ugyan, azon-

ban a négyzet helyett ketten már a ±-t jelölték meg. 

A munkát egy gyermek a felszólitástól kezdve folya-

matosan végezte és betjezve adta át. 

Idő: 6-21 perc /értékelhető/. 

Hibaszám: 28-81. 

b/ Kontroll -csoport 

Ezen csoporton is érzékelhető a nyugtalanság. 

A ceruzával öt gyermek kopog. 2 percig tartó munkavég- 

zés nélkül - társaik felszólitására - munkához kezdenek. 

Idő: 7-17 perc. 

Hibaszám: 2-20. 

A két csoport  teljesitményének összegezése 

a/ Vizsgálati csoport  

Napok: Idő: A munkára for-
ditott idő: Hibaszám: 

Hétfő I. 8 óra 13-17 perc 7 - 20 

Hétfő II. 10 ó 30' to '  21-30 20 - 51 

Péntek I. 8 óra It 20-32 30 - 61 

.Péntek II. 10 ó 30' 4 t 6-21 28 - 81 
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b/ Kontroll-csoport  

Napok: Idő: A munkára for-
ditott idő: Hibaszám: 

Hétfő I. 8 óra 13 - 17 perc 7 - 20 

Hétfő II. 10 ó 30' 15 - 18 t► 8 - 22 

Péntek I. 8 óra 7 - 16 tt 4 - 18 

Péntek II. 10 ó 30' 7 - 17 " 2 - 20 

A vizsgálati csoport táblázatban feltüntetett teljesit-

ménye egyértelműen bizonyitja, hogy a gyermekek optimális 

teljesitőképessége /hétfő-péntek relációban/ a hét elejére, 

illetve pénteken is a reggeli órákra. esik. 

A hét második felében, illetve a délelőttnek azon órá-

iban, amelyekben általában a kötelező foglalkozások szerve-

zésére kerül sor, jóval alacsonyabb a teljesitmény. 

9. sz. vizsgálat  

a/ Vizsgálati csoport  

Tizenöt gyermek közül - 10 perc alatt - két gyermek 

játszott 0 elterelődéssel. 

Három gyermeknél 2; hét gyermeknél 3; további három 

gyermek esetében 4 elterelődés regisztrálására került sor. 

Átlagos középérték: 2,6 elterelődés 10 perc alatt. 

Az utóbbi három gyermeknél általában megállapitható 

volt, hogy a külső ingerek kikapcsolása főként akkor for-

dult elő, ha vezető szerephez jutottak. Amennyiben ilyen 

helyzet nem alakult ki, a figyelmük elkalandozott. 

b/ Kontroll-csoport  

Ugyancsak 10 perc alatt 0 elterelődéssel játszott há- 

rom gyermek: 1 elterelődéssel kilenc; 2 elterelődéssel két 
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3-;termek.  

l:e;ál] pitható, hogy ami' a vizsgálati csoportban 20  

% esetében 4 elterelődés jelentkezett, a kontroll-csoport-

ban e, legmagasabb elterelődési értéket a  2 jelentette, ez  

is mindbesze két v.sz-nél volt kimutatható.  

vizsgálati csoportban e. 3 elterelődés mutat legna-

gyobb gyakoriságot /7 .1; a  kontroll-csoportban ugyanakkor  

az 1 elterelődés /9/ a megfigyelés tiz perces időtartama  

alatt.  

10. sz. feladat  

L aximális pontérték: 24 pont.  

a/ Vizsgálati csoport 
	

b/ Kontroll csoport  

Gyermekek 
száma: 

Teljesitmény  
pontért.-ben:  

Gyermekek 
száma: 

Teljesitmény  
pontért.-ben:  

1  21 /21/  3  24 /72/  

1  19 /19/  2  23 /46/  

1  18 /18/  2  22 /44/  

2  17 /34/  1  20 /20/  

1  16 /16/  1  18 /18/  

1  14 /14/  1  17 /17/  

2  13 /26/  1  16 /16/  

1  11 /11/  1  14 /14/  

2  10 /20/  1  12 /12/  

1  8 / 8/  1  10 /10/  

1  6 / 6/  1  11 /11/  

1  5 / 5/  280  
198  

~L feladatvégzés során vizsgálatvezető megfigyelte, 
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hogy a gyermekeknél általában problémát jelentett a II; IV; 

VI. számu fogalompár megválaszolása. A 15 fős vizsgálati 

csoportból mindössze 2 gyermek határozta meg a X; XI. számu 

fogalompárt. 

A  többiek lényegileg megközelitő, de magyarázkodó vá-

laszt adtak /pl. XI-nél: "...apu is szokott a pincében fát 

vágni és felhozni a kályhába", de azt, hogy miért; majd ké-

sőbb mi történik a fával, erre érdemleges választ nem adott. 

Sajátos módon mutatkozott meg a vizsgálat alatt, hogy 

néhány gyermek tudatában a szén, fa egyáltalán nem a tüzelő-

anyagok kategóriájába esik: A városban többnyire gázzal és 

olajjal fűtenek, igy tapasztalati uton ilyen képek mutatha-

tók ki elsősorban a "tüzelő" - szituációbah ágyazott - kép-

zetei mögött. 

A kérdéseknél az ilyen módositás /gáz, olaj/ eredmény-

hez vezetett, de ezeket a válaszokat v.v. pontszámban nem 

értékelte. Ezt azzal támasztotta alá, hogy a gyermekek rö-

viddel megelőző foglalkozáson tanultak a tüzelőanyagokról, 

s ezek között szerepelt a fa és a szén is. 

A kiegészitő megfigyelés során megállapítást nyert, 

hogy a vizsgálati csoport körében a kérdéseket többször meg 

kellett ismételni, próbálkozni rávezetéssel. Ugyanakkor a 

gyermekek egy-egy sikertelen válasz esetében elkeseredtek 

és nem válaszoltak a többi kérdésre sem. Ilyen helyzetben a 

vizsgálatot célszerű volt megszakitani, időben elhalasztani. 

Majd pihentetőbb, kikapcsolódást jelentő cselekvés után fel-

tett kérdésekre, feladatmegjelölésekre valóságos, értékel-

hető eredmények mutatkoztak. 
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11. sz. feladat  

a/ Vizsgálati csoport  

Az arányok ábrázolására 6 gyermek törekedett; a két-

dimenziós ábrázolásra 3 gyermek /az óvodai foglalkozásokon 

elemi követelmény nagycsoportban/. 

Az érzelmi alapokra épülő kimunkálásra 2 gyermek vál-

lalkozott /pl. fenyőfa diszitése; kémény kiemelése; ruha 

diszeinek kimunkálása/. 

3 gyermek /a csoport 20 ;L-a/ a gondos részlet kimun-

kál ásra - a hangsulyozottság ellenére - nem törekedett. 2 

gyermek ábrázolása az életkorának megfelelő követelményeket 

nem érte el: a negativ teljesítményt nyujtók feladatvégzé- 

sére a türelmetlenség volt jellemző. 

b/ Kontroll-csoport  

11 gyermek helyesen ábrázolta az aránybeli különbsé-

geket, a vastags ág kétdimenziós ábrázolását ugyancsak jól 

értelmezték. Náluk jellemző  volt a "röntgen"-rajz /pl. a 

szobában lévő subaszőnyeg, padlóváza rajza/ és a részletek 

kimunkálása. 

4 gyermék mozgást ábrázolt. A szinezésre sok gondot 

forditottak. 

A körn:;rezettanulmán-  általánositható to asztalatai 

A szolnoki Mátyás király uti Óvodában végzett - az e-

lőzőekben ismertetett - vizsgálatok ill. megfigyelések so-

rán nyert adatokat a vizsgálatvezető hallgató kiegészítet-

te az adott időszakban gyüjtött környezettanulmány tapasz-

talataival. Ezekre támaszkodva meg úllapitotta, hogy a vizs-

gált gyermekek szüleinek foglalkozása gyári munkás, bedol- 
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gozó, segédmunkás, akik többnyire három müszakban dolgoz-

nak, igy abban az időszakban, amikor délelőttösök, a munka-

idejük kezdete reggel hat, illetve hat óra 30 percre tevődik. 

Jövedelmük átlagos: nem a kiemelkedő bérezés kategóri-

ájába tartoznak, az egy főre jutó jövedelem valamennyi csa-

lád esetében jóval meghaladja a minimumot. A lakás, az uj 

butor, a berendezések viszont többségüknél OTP hitelre vá-

sároltak, mielőbb szeretnének az adós kötelékektől szabadul-

ni. Fizetésüket igyekeznek tulórával pótolni, - főként az 

apák - szabadidejükben más, mellékkeresetet adó elfoglalt-

ságot vállalni. 

Mindezekből egyenesen adódik, hogy a szülők általában 

fáradtak, zaklatottak, idegesek. Mindezeket igazolják a csa-

ládlátogatási tapasztalatok is. A családlátogatások során • 

többnyire igy vallottak a vizsgálati csoporthoz tartozó gyer-

mekek szülei: "Nincs türelmem a gyerekekhez". 

A családok többségében az apa, de sokszor az anya is 

ingerült, türelmetlen, S az ideges, fáradt embert nagyon za-

varja a gyermek játéka, vidám hangossága. A gyermeket tilal-

mak, korlátok közé szorítják, gyakran parancsuralmat gyako-

rolnak felette, s nem ritkán durva testi fenyitéssel torol-

ják meg a gyermek egyébként természetes megnyilvánulásait. 

Ezen szülők általában nem ismerik fel, hogy  a  testi fenyités 

csak sulyosbitja az amugy is fáradékony, kiegyensulyozatlan, 

nyugtalan gyermek viselkedését. Ilyen állapotban a gyermek 

többnyire a legkisebb ingerekre is erős reakciókkal válaszol. 

A testi büntetéstől való félelemmel a gyermek részéről a ha-

zudozások, félrevezetések, letagadások; esetenként a csavar-

gások folyamatát inditja el. 
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Hátrányos helyzetben vannak a szülők is. Többnyire 

falvakból, tehát viszonylag ingerszegény környezetből ke-

rültek a zajos, felgyorsult élettempóra kényszerítő élet-

formába. Iskolázottságuk is feltünően alacsony. Csak kis 

hányaduk rendelkezik az általános iskola 8. osztályának 

bizonyitványával. A tanulásra vagy nem volt módjuk, vagy a 

képesség, illetve az akarat hiánya következtében nem fe-

jezték be tanulmányaikat. Általában szakképzettség nélkül, 

segédmunkásként helyezkedtek el. Többen a vizsgálat idősza-

kában igyekeztek általános iskolai végzettséget szerezni. 

Mindezek alapján megállapitható, hogy az ilyen környe-

zetben élő gyermekeket kettős terhelés nyomja. Egyfelől a 

gyakran változó életritmus, másfelől a szülői mentalitás, 

illetve az abból fakadó helytelen nevelési koncepció és 

gyakorlat negatív hatása. Ezek folyamatosan érik a gyerme-

ket, sőt egy részük már a születés előtti időszakban is je-

len volt /kiegyensulyozatlan, zaklatott idegállapot/. 

c/ Az iskolaérettség terén végzett vizsgálatok és a 

kontroll-vizsgálatok eredményeinek összehasonlitá-

sából és általánositásából levonható következtetésünk 

Bár kontroll-vizsgálataink során némileg eltérő mód-

szereket alkalmaztunk a Dunaujvárosban felhasználtaknál, a 

feladatokon belül elhatárolható szimptoma-értékek azonos-

nak bizonyultak. 

A módszerbeli eltérést indokolta az a körülmény, hogy 

1969-70-ben még alkalmasnak ítélt Strébel-féle eljárás Szabó 

Pál által időközben módositásra, majd széles körben alkal-

mazásra került, figyelembe véve a fejlődéspszichológia leg- 

ujabb eredményeit, hangsulyt adva,a fejlettség kritériumai 
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közül a szociális -érettségnek és a feladattudatnak is.  

Szolnoki vizsgálataink továbbá kiegészültek egy kia-

lakitott kontroll-csoport eredményeinek összehasonlitásá-

va.l, aminek feltételeit részben még nem tudtuk biztosi-

tani Dunaujvárosban /csoportlétszámon belüli összehason-

litás lehetőségének hiánya!, ugyanakkor adott időpontot fi-

gyele.:lbe véve ez nen is tünt szükségesnek, mivel a Strébel-

módszert alkalmazva, elfogadtuk az adott standard-értéke-

ket is.  

!~ 

 

kisérleti és a  kontroll-csoport adatainak összeha-

sonlítása egyérte lmüen. azt bizonyitotta, hogy a kontroll-

csoport teljesítménye minden esetben szembetűnően jobb a  

vizsgálati csoporténál.  

A . vizsgált, hátrányos helyzeti gyermekek feladatválla-  

lósa és teljesítése nem ítélhető jónak, még kielégitőnek  

sem. Tevékenységüket inkább az ujszerü szituáció hatására  

végezték kezdeti érdeklődéssel, az iskolai fejlettség vizs-

gálatának feladatai esetén a feladatmegértés, a kötődőké-

pesség hiányosnak bizonyult.  

Spontán munkavégzésük kielégítő volt, de kötelező jel-

legű tevékenységüket sikertelenség kisérte, a minőség he-

lyett a gyorsaság volt számukra elsődleges: mihamarabb meg-

szabadulni a "kötöttségtől".  

A passziv dac formájában jelentkező teljesitmény-fela-

dások szélesebb körben jelentkeztek Szolnokon - a megfigye-

lések alapján - mint dunaujvárosi vizsgálataink során. En-

nek okát főként abban látjuk, hogy kontroll-vizsgálataink  

még iskolába nem járó gyermekek körében folytak /az iskola-

kezdést hozzávetőleg 5 hónappal megelőzően!, tehát a megszo-  

kottn:7k itélhető környezetben és kezdő szakember által irá- 



- 148 - 

nyitva. Tiindkét tényezőből eredően a gyermekek spontán mó-

don nyilvánították ki akarati tulajdonságaikat, mig az is-

kolai környezetben, a kezdő -.és bizonyos mértékig fékező - 

szituációban, akarati tulajdonságaiknak néhány hónap eltel-

tét tükröző fejlettségi szintjében megmutatkozó eltéréssel 

törekedtek a kttüzött feladatok végrehajtására. 

A fejlettségi szint terén kimutatható eltérések elle-

nére is szembetűnő az a korreláció, amely a Dunaujvárosban 

rögzített, majd a későbbiekben Szolnokon kontrolált ered-

mények között kimutatható. 

Az ember, ház, fa rajzolása során /5 hónappal az is-

kolakezdés előtt/ a kontroll-csoportban a v.sz-ek 40 %-a 

törekedett az arányok ábrázolására; a dunaujvárosi vizsgá-

lati csoportban /az iskolakezdés időszakában/ 65 %. A vas-

tagság kétdimenziós ábrázolását kontroll-csoportunkban 20 

teljesítette; első vizsgálati csoportunkban 70 T. Sajátos 

módon, mindkét csoportban 2-2 v.sz. ábrázoló tevékenysége 

tükrözte az értelmi szinkretizmus fokát. Ugyanakkor a türel-

metlenség és a megfigyelőképesség relative alacsony szint-

je mindkét csoportban regisztrálásra•került. 

A két háromszögletü lap összeállitása az iskolakezdés 

idején vizsgált csoportban 40 %-os pozitív eredményt muta 

tott; a kontroll-csoportban 33 %-ot. 

A három mozzanatböl álló utasitás végrehajtása mindkét 

alkalommal magas arányban pontatlannak értékelhető. A szep-

tember hó kezdetén végzett vizsgálatok során 55 %-os pon-

tatlan teljesitményt regisztráltunk; az óvodáskor végén 80 

%-ot. 

Míg az iskolakezdő időszakban forma-; az óvodáskor vé- 
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gén  szinritmus betartásával kapcsolatos feladatot adtunk. 

i. formaritmus betart ása a vizsgált kezdő-iskolás gyer_uekek 

60 10-ának sikerült; a szinritmusé az óvodáskor végén 33,4 

;0-nak. 

A  Eeyrl-próba analógiájára - végzett vizsgálataink ered-

ményeként Dunaujvárosban 1,33 átlagos elterelődést regiszt-

ráltunk a váltakozó életritmusu, nagycsoportos gyermekek 

körében a tíz percig tartó játékmegfigyelés során. Szolno-

kon ezzel szemben megkétszereződött az átlagos középérték: 

2,6-ra  emelkedve . A különbség oka áz életkoron tulmenően 

elsősorban a vizsgálat napjának megjelölésében keresendő: 

ugyanis első alkalommal a játékmegfigyelés kedden 9-10 órá-

ig történt; a szolnoki Mátyás király uti Óvodában pedig pén-

teken reggel 8 órától, a  kijelölt játékidőben. Ezen adatok 

a fáradtság mértékének egy héten belüli változékonyságára, 

alakulására hivják fel a figyelmet. 

A vizsgálatok során regisztrált magatartási rendelle-

nességek ugyancsak feltűnő hasonlóságot mutattak az első-

és a megismételt alkalommal:  

- a v.sz-eket többször fel kellett szólítani arra, 

hogy figyeljenek; 

- széles körben nem várták ki a feladat részletes is-

mertetését, azonnal hozzáfogtak, vagy ellenkezőleg, csak 

hosszas biztatás után; 

- mással foglalkoztak, babráltak közben, a munkatempó 

relative lassunak bizonyult; 

- más gyermekekre ugyanakkor a kapkodás volt  jellemző:  

hol egyik, hol a másik tevékenységbe váltottak át; 

- gyakori figyelmeztetés, serkentés ellenére sem  fe-

jezték be a feladatot; 
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- nehezen álltak át uj feladatokra; 

- a fáradékonyság jelei mutatkoztak munka közben, fő-

leg azonban az egyes feladatok vége felé; 

- az önkritika szintje alacsonynak mutatkozott, a 

vizsgálatvezető instrukcióját, kritikáját gyakran nem vet-

ték figyelembe; 

- beszélgetésbe kezdtek, vagy nézelődtek a vizsgálat 

alatt, széles körben zavarták társaikat. 

Az iskolai fejlettség kritériumain belül egyértelmüen 

alacsony szintünek itéltük az akaratlagos figyelemre /kon-

centrációra/ való képességüket, továbbá megfigyelőkészségü-

ket. 

A megbizható emlékezet terén ugyancsak retardáció mu-

tatkozott: a kontroll-csoport teljesítményével összehason-

lítva érzékletes kontrasztot árult el. . 

Az analitikus-szintetikus gondolkodásmódot tekintve 

nehézséget jelentett számukra annak felismerése, hogy az e-

gész részekből áll, illetve a részletek egységes ás harmo-

nikus egészbe illeszthetők. 

A dolgok, jelenségek közötti elemi összefüggések fel-

ismerése ugyszintén relative széles körben nehézségbe üt-

között. 

Az életkornak megfelelő, szóbeli kifejezőkészség ma-

gas arányban bizonyult hiányosnak: folyamatos, összefüggő 

mondatokban történő kifejezésmódjuk még széles körben fej-

lesztésre szorult. Kötőszavak halmozása nélküli reproduk-

ció viszonylag kevés gyermeknél volt regisztrálható. Beszé-

dük tagoltsága, hangsulyozása további fejlesztés igényét 

vetette fel. 
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1. természeti és a társadalmi környezetre vonatkozó ta-

pasztalatok, alapismeretek /tájékozottság/ mindkét alkalom-

mal megnyugtatónak bizonyultak, amiből arra a körülményre 

tudtunk következtetni, hogy a pihent, vagy a viszonylag a-

lacsonyabb mérvű fáradtság esetén rögzitett tapasztalatok 

még a fáradtság intenzívnek itélhető időszakában és viszony-

lat széles körben idézhetők fel. 

Ábrázolókészségük /utánzás utján és önállóan/ fejlet-

lenebbnek bizonyult a szolnoki kontroll-csoporténál. Ugyan-

akkor kézügyességiek és a ceruza megfelelő használatában meg-

mutatkozó mozgásbeli fejlettségük megközelitette a kontroll-

csoportét. Vonalvezetésükben néni lemaradást regisztráltunk 

a mozgás célnak megfelelő irányitá .sa terén. 

Az életkorra jellemző, fokozott mozgásigény kellő fé-

kezésére való képességük a kontroll-csoport relációjában 

alacsonyabb fejlettségi szintünek értékelhető. 

A feladatok életkorra jellemző időn belül történő fel-

fogása átlagosan lassubnak, pontatlanabbnak itélhető. Fela-

dattartásukon belül már névai monotóniatürés elvárható az 

iskolakezdést röviddel megelőző, vagy közvetlenül az isko-

lakezdés időszakában. Ennek ellenére széles körben rögzi-

tettük mindkét vizsgálati időszakban a türelmetlen megnyil-

vánulásokat a széles amplitudóju életritmusban élő gyerme-

kek körében. Átlagos munkatempójuk, önálló munkavégzésre 

való képességük ugyancsak relative alacsonyabb szintünek bi-

zonyult a kontroll-csoporténál. 

A közösségbe történő beilleszkedésen belül viszonylag 

alacsony szintünek itéltük adaptációs képességüket, e•tár-

sak körében megnyilvnuló empátiát, valamint együttmüködési 
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készségüket. 

A  felnőtt  irányitásának elfogadása terén kimagasló a-

rányu retardációt tapasztaltunk a szolnoki vizsgálatok fo-

lyamán, a váltakozva korán ébresztett gyermekek körében. 

Az érzelmi kiegyensulyozottság alakitása ugyancsak to-

vábbi igényként merült fel a vizsgálati csoportokhoz tar-

tozó gyermekek körében. 

Általánosságban a figyelem zavarai voltak szembetűnő-

en kimagasló mértéküek, amelyek kihatottak a fáradt gyer-

mekek gondolkodására, manipulációs tevékenységére és maga-

tartására is. Mindezeknek következményei ugy az oktatás, 

mind  a  nevelés terén éreztették hatásukat. 

Ezen hatások és jelenségek mögött a kifáradás - mint 

ok - huzódott meg. 

Következésképpen: 

az óvodáskórban, majd az iskolakezdés időszakában vég-

zett vizsgálatok eredményei - megitélésünk szerint - kielé-

gitően reprezentálják annak a szükségszerűségnek egyértel-

mű felmerülését, hogy a lassubb pszichés fejlődés minél ko-

rábbi felismerése és a negativ hatások elleni korai véde-

kezés nem közömbös sem az egyén, sém a társadalom szempont-

jából. 
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IV. A KIS ISKOLhS KORU GYE:tZLEI=LF~ lL `1'E=rá T UriS FEJLŐDÉSRE  

UTALü ADZTOK - AZ  ÉRZ=I-111sARI:TI TI;L 1JDOFS I~GOKKAL  

ÖSSZEEUGGLSI3EK  
• 

A fáradt, kiegyensulyozatlan, figyelmetlen gyermek per-

cepciója lassubb, észlelésében magasabb ingerküszöbök át-

lépése szükséges. Ebből következik,  hogy  az emlékezés pon-

tatlanabb, gondolkodása kapkodó vagy lassubb a pihenten te-

vékenykedő gyermekénél. A pihent gyermek teljesitménye hi-

ven tükrözi tudását, a befektetett munkát, mii; a fáradt  

gyermeket cserben hagyja 'emlékezete és logikus gondolkodá-

sa. Uindezekből az általánositható tapasztalatokból kiin-

dulva körvonalazódott a további probléma: hogyan jelentke-

zik az iskolai, elsősorban alsó tagozatos követelmények tel-

jesitése a korai ébresztés és széles amplitudóju életrit-

mus hatásainak tartósan kitett gyermekeknél? 

A kisiskolás koru gyermekek szociális körülményeire, é-

letmódjára, iskolai eredményeire és szorgalmára vonatkozó 

kérdéseket irásban tettük fel  a napköziotthonos csoporto-

kat vezető pedagógusoknak, amelyekre részben a gyermekekkel 

történő beszélgetések és a napi tevékenység során szerzett 

tapasztalatok, továbbá az iskolák dokumentációs anyagán be-

lül az Osztályozó Taplókból gyüjtött adatok alapján vála-

szoltak.  

A vizsgálatban résztvevő tanulók száma életkori  

megoszlásban  

2. osztályos 	42 tanuló 	42,86 %  

3.  

PY  

VI  

31 	oa  

25 	"  

31,63  ►v  

25 9 51 av  

Összesen: 	98  91  100,00 1 P  
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Életkori megoszlás alapján összehasonlítva a vizsgált 

tanulók  számát ás arányát megállapithatjuk, hogy mindkét 

tényező az életkor emelkedésével párhuzamosan csökkenő 

tendenciát mutat. Ennek okát  abban  látjuk, hogy az önálló-

ság fejlődésétől függően fokozatosan csökkenő létszámban 

veszik igénybe a napköziotthonos férőhelyeket az érdekelt 

gyermekek szülei. 

Iskolai megoszlás  

Mező Imre Általános Iskola 

Ságvári Endre Általános Iskola 

Szórád Mártón Általános Iskola 

Barátság uti Általános Iskola 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

30 tanuló 

30 	11  

15 	" 

11 11 

1 1 12 

Összesen: 98 11 

Nemenkénti megoszlás 

Fiu: 57 

Leány: 41 

Összesen: 98 

Osztál ismétlők száma a vizs ált tanulók körében 

2.  

3.  

4.  

osztályos 

99 

I t 

2 

5 

5 

tanuló, 

41 

19 

a vizsgált gyermekek 

99 	 it 

91 	 99 

4,75 %-a 

16,12 	99 

20, - 	19 

A fentiek alapján emelkedő tendencia regisztrálható 

az egyes évfolyamok relációjában, majd a 4. osztályban meny-

nyiségi szempontból stagnáló helyzet, ugyanakkor az arányt 

tekintve további 3,88 %-os emelkedés. 

A napköziötthonos nevelők számára kiadott iveken az 
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alábbi kérdéseket tettük fel: 

1/ A tanuló neve, osztálya: 

Apa foglalkozása: 

Anya foglalkozása: 

2/ Az iskoláskort megelőzően övodás volt-e? Igen. Nem. /A 

megfelelő aláhuzandó./ 

Amennyiben óvodás volt, az intézménybe a korai órákban 

érkezett-e? /7 óra előtti Igen. Nem. /Szülőktől nyert 

tájékoztatás alapján./ 

3/ Amikor délutános a napköziben, hány óráig tartózkodik 

ott rendszeresen? 

4/ Este hány óráig néz tv-t? /A gyermekektől kapott válasz 

alapján./ 

5/ Reggel magától ébred. Reggel rövid ébresztésre van szük-

ség. Hosszas ébresztésre, rosszkedvüen ébred. /A megfe-

lelő válasz aláhuzandó./ 

A tanuló érdemjegyei 

/Értelemszerü kitöltéssel attól függően, hogy hányadik 

osztályos a tanuló a vizsgálat időszakában/ 

6/ Első osztály tanév végén:  

Magatartás: 	Olvasás: 

Szorgalom: 	Irás: 

Számtan-mértan: 

7/ Második osztályban, félévkor:  

Magatartás: 

Szorgalom: 

Olvasás: 

Irás: 

Számtan-mértan: 
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8/ iásodik osztályban, tanév végén: 

I:_agatart ás: 	Olvasás: 

Szorgalom: 	Irás: 

Szántan-mértan: 

9/ Harmadik osztályban,félévkor:  

Magatartás: 	Olvasás: 

Szorgalom: 	Irás: 

Számtan-mértan:  

10/ Harmadik osztályban,,tanév végén:  

;riagat art ás : 	Olvasás: 

Szorgalom: 	Irás: 

Számtan-mértan: 

11/ Negyedik osztályban, félévkor:  

Magatartás: 	Olvasás: 

Szorgalom: 	Irás: 

Számtan-mértan: 

12/ A pedagógus véleménye a tanuló napköziotthonban tanu-

sitott magatartásáról; társasközösségi kapcsolatairól; 

családlátogatás során szerzett tapasztalatairól. 
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A ?.Lapott válaszok alapján: 

1/ A vizsgált tanulók mEgatartás és szorgalom 

terén elért átlageredményei  

2. 	osztály 

Osztály: 
V.sz-ek 
száma: 	ragata-rtás : Szorgalom 

1. oszt. 
tanév végén 32 3,02 3,12 

2. oszt. 
félévkor 

/+10 autoiaa- 
tikusan to- 

42 vE'.bblépő/ 3,11 3,08 

3. osztály 

1. oszt. 
tanév végén 31 3,25 3,16 

2. oszt. 
félévkor i1 3,20 3,12 

2. 	oszt. 
tanév végén 1f 3,1 2 3,04 

3. oszt. 
félévkor 4 1 2,98 2,90 

4. osztály 

1. oszt. 
tanév végén 25 3,04 3,00 

2. oszt. 
félévkor It 3,00 3,02 

2. 	oszt. 
tanév végén I? 3,06 3,08 

3. oszt. 
félévkor If 2,95 2,96 

,j; 	OSZT: 
tanév végén If 2,98 2,98 

4. oszt. 
félévkor 9 1 2,96 3,02 
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A magatartsi osztályzatnak - az életkori sajátosságok-

hoz igazodva - a közösséghez és annak tagjaihoz füződő vi-

szonyt kell kifejeznie: a felelősségérzet, önállóság, kö-

zösség érdekében végzett tevékenység, viselkedés, hangnem 

tekintetében. 

Ha a tartalmi elvárásokhoz viszonyitjuk a széles ampli-

tudó.ju életritmusban élő gyermekek átlagos eredményét a 2-3-

4e osztályban megállapíthatjuk, hogy a magatartás minőségére 

használható négy fokozat közül a /3/'"változó"•értékelhető 

szignifikánsnak; a harmadik osztály első félévétől kezdődő-

en visszaeső tendenciával: a /2/ "rossz" minősités felé csök-

kenve. 

A szorgalmi osztályzat - az egyéni képességeket és kö-

rülményeket mérlegelve - a tanulmányi munkához füződő vi-

szonyt: a kötelességtudat, cselekvőkészség, rend és fegye-

lem, pontosság terén támasztott követelmények teljesítésé-

nek szintjét fejezi ki, ugyancsak négy fokozatban minősitve. 

A vizsgált tanulók munkához való viszonyát ugyszintén 

a /3/ változó értékrend jellemzi, ami körülményeik figyelem-

bevételét is tartalmazza. E minősités csökkenése a vizsgált 

3. osztályos tanulóknál félévkor; a 4. osztályosoknál ismét 

a 3. osztályban félévkor jelentkezik; a továbbiakban: a 3. 

osztály tanévének végén enyhén emelkedő tendencia regiszt-

rálható; majd körükben a 4. osztály félévi átlaga éri el  a  

2. osztályban kialakult /3,02/ átlagszintet. 

A fegyelmezett magatartásnak és a szándékos tanulási 

tevékenységnek fontos előfeltétele az impulzivitás, az af-

fektusok mértékének csökkentése. Az akarat a gondolkodással 

együtt válik uralkodóvá az érzelmek felett. A fegyelmezett 
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magatartás ezen fontos feltétele nélkül nem, vagy csak ne-

hézkesen tud beilleszkedni a tanuló az iskolai életbe. 

A fegyelmezett magatartásnak másik fontos előfeltéte-

lét az akarat megnyilvánulásának másik oldala képezi, amely 

a tevékenység végrehajtásával kapcsolatos. Ennek alakulá-

sát Sz.L. Rubinstein ugy értelmezi, hogy a gyermek elsajá-

títja a feladat vállalását és a végrehajtás tudatában tör-

ténő cselekvést. Következésképpen: "Ennek eredményeként al-

kalmassá válik arra, hogy a leckét elkészitse, program sze-

rint cselekedjen, magatartását az általános szabályoknak 

- a fegyelemnek - alárendelje, beilleszkedjék az osztály 

társadalmilag megszervezett életébe, áttérjen a véletlen, 

játékos észlelésről a meghatározott célra irányuló megfi-

gyelésre, és a véletlen, játékos akaratlan, önkéntelen em-

lékezésről a szervezett tanulásra, ami /az anyag széttago-

lása, ismétlése stb./ a feladat elsajátitásának meghatáro-

zott célja szerint történik." Sz.L. Rubinstein /...'_kadémiai 

Kiadó 1964./ 

Mindezekkel szoros összefüggésben fejlődik  a gyerme-

kek kitartása, szorgalma a tanulási tevékenységben. 

Az általános iskolák számára készült Rendtartás /1976./ 

előirja, hogy a magatartási és a szorgalmi minősitést félév-

kor és a tanév végén az osztályfőnök a rajvezetőség és az 

osztályban, napközi otthonban tanitó pedagógusok stb. véle-

ményének meghallgatásával állapitsa meg. 

Ezen előírás alapján célszerünek tünik a napközi ott-

honban dolgozó pedagógusok véleményét bemutatni annak de-

monstrálására, ami az általuk is javaslatra került értékrend 

mögött tartalmilag meghuzódik. 
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napköziotthonos nevelőktől gyü.jtött és regisztrált 

véleményeket azon gyermekek adatlapjaiból vettük át, akiket 

óvodás koruktól kezdődően, hosszmetszeti vizsgálódással nyo-

mon követtünk a 4. osztály első félévéig. 

1. F.Timea:  ;'Neheen tEnuló, szétszórt figyelmü gyer-

mek. Felületesen késziti el feladatait. ?Tost kezd megvál-

tozni jó irányba. Lelkiismeretesebben tanul és figyel. Tár-

sait szereti, igyekszik hozzájuk alkalmazkodni. A szülők 

rendszeresen érdeklődnek iránta.. Rendes otthonuk van. 94  

2. G1T. Ibolyas " ..Két testvére mellett Ibolya a legidő-

sebb. Visszahuzódó, társai tevékenységét inkább csak szem-

lélő tipus. Rendszeres segitségre szorul; munkája, külalak-

ja rendkívül hanyag. Irása, helyesirása nagyon gyenge." 

3. H. Csaba:  "Lrtelmes tekintetű és nagyon szép gyer-

mek. Szüleit meglátogattam, de csak édesapjával tudtam be-

szélni, aki egyébként is gyakran jár be érdeklődni Csaba mun-

kája iránt. Csaba egyre nyafogésabb és önállótlanabb. Egyre 

kevésbé gondos a munkája és ha nehézségbe ütközik, akkor 

vagy félreteszi, vagy azt várja, hogy más oldja meg helyet- 

- te a problémát. Lusta gondolkozni, gyakorolni. Nagyon játé-

kos. Kérésemre a szülők otthon is foglalkoznak vele, igy a 

lemaradás talán megszüntethető.;' 

4. H. Klára:  "A gyermek szívesen jön a napközibe. Be-

kapcsolódik a foglalkozásokba. Figyelme élénk, délutánra jó-

val fáradékonyabb. frtelmi képessége közepes. Harmonikus csa-

ládi életet élő szülők . gyermeke. Jó anyagi körülmények kö-

zött élned." 

5. J. Sándor:  9PA szülők megfelelő következetességgel ne-

velik gyermeküket. Nagy a moz_ásigénye, ezért bizonyos ese-

tekben zavarólag hat a közösségre. Nevelőivel, társaival 
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szemben tisztelettudó. A  közösség munkájában nem elég aktiv." 

6. IC. Sándori  "Szertelen,  komolytalan. Fárad kony, 

gyenge fizikumu - bár testnevelés szakositott osztályba 

' jr." 
- 

7. K. József:  "Kezdettől fogva napközis. Ezért jól be-

illeszkedik a közösségbe. Ez neveltségi szintjén is meglát-

szik. Tisztelettudó, alkalmazkodó. Könnyen befolyásolható. 

Rossz barátok könnyen mE:gukkal viszik. Gyenge képességű. Ki-

csit nehezen fogj a  fel a tennivalót. Szorgalma0 nem állandó. 

Önálló tanulás közben állandóan noszogatni kell, mert fi-

gyelme elkalandozik. Otthon egyáltalán nem foglalkoznak ve-

le. A szülők dolgoznak, nem érnek rá. Ruházatával törődnek. 

Külseje gondozott. Kézmosásra figyelmeztetni kell. Szeretet-

re vágyó. Hálás a jó szóért, szeretetért." 

8. K. Erzsébet:  "Kagatartása, szorgalma es  tanulmányi 

eredményei egyaránt változóak. Közepes képességű gyermek. 

Gyakran igényli a segitséget feladatainak megoldásához. Az 

olvasásért nem lelkesedik. Probléma inkább a közösséghez va-

ló viszonyában van. 'Szeretne  gyakran kitűnni a többi közül, 

szívesen verekszik,  panaszkodik és nyafog, de ritkán van 

rá oka. Egyébként ragaszkodó és szolgálatkész. ,i,  vállalt 

feladat elvégzésénél pontosságot, igényességet, szinvonalas-

ságot azonban nem tapasztaltam." 

9. N.  Ferenc:   "Kagatartása fegyelmezetlen, nincs benne 

kötelességérzés. Ha nem ellenőrizzük, nem késziti el felada-

tát. Édesanyja beteges, idősebb nővérei mind elfoglaltak, 

nem törődnek sokat vele. Szolgálatkész." 

10. Ü.  Tibor:  "Ketten vannak testvérek. Zaklatott, ide-

ges terinészetü. Vagyon gátlásos. Csak a durv a^_bb, erőszakosabb 
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játékokban vesz részt. Közösségi magatartása kifogásolható. 

Önként nem vállal munkát." 

11. P. Erzsébet:  "Erzsébet családi körülményei: édes-

anyjának második házassága, első házasságából maradt a csa-

ládban egy fiu, s a második házasságból született Erzsike 

és kisöccse. 

E. nagyon gyenge képességű, inkább•való a gyógypedagó-

giai osztályba. Egyedül az olvasást sajátította el közepes 

szinten, irásból, számtanból, nyelvtanból egyenlő a nullá-

val minden.munká.ja. Akkor van házi feladata, ha a szomszéd-

járól leirja, az is rendetlen, gondatlan, hibás. Szóbeli 

feladatokat megtanulni nem képes. Egyetlen a rajzolás, amit 

szivesen csinál. Baráti köre nincs, mert ruházata rendetlen, 

sokszor rongyos. Nem tisztálkodik rendesen. 

Családlátogatásomat előre bejelentettem, mégis bűz volt 

az egész lakásban. Édesanyja akkor kelt fel az ágyból, éj-

szakai müszak után. Kellemetlen szagu cigarettákat szivott, 

egyiket a másik után. Elmondta, hogy ő nem tud a pénzzel bán-

ni. Ahogy megkapja a fizetését, ugy uszik el a keze között. 

Erzsikét azért adják napközibe, mert ha ő foglalkozik vele, 

két mondat után agyba-főbe veri, ha valamit nem tud. A gyer-

mek egész magatartására rányomja a bélyegét az elhanyagolt-

ság és az állandó verés." 

12. P. vIarian :  °'Időnként hajlamos a kötözködésre, han-

goskodásra, rendbontásra. Tanulásban önálló, de igen lassu. 

Koncentráló képessége fejletlen. Társai nem szivesen barát-

koznak vele, gyakran összetüzéseket provokál." 

13. S.- Andreai  "Hangoskodó, sőt néha durva  is tud len-

ni. :'_ közös munkát nem szereti. Társait egy-kettő kivételé- 



- 163 - 

vel nem igen kedveli. Odahaza többet kellene foglalkozni 

vele, nyugodtan elbeszélgetni." 

14. Sz. Ildikó:  "Sok közvetlen foglalkozást igénylő 

gyermek. Nem állhatatos még a játékban sem. Állandóan be-

szél, önfegyelme, kötelességérzete nagyon nehezen fejleszt-

hető. A  környezetében történő események között nem mindig 

talál összefüggéseket." 

15. V . Erzsébet:  "1973.  januárjában került a csoportom-

ba. Megelőzően másik iskolába járt. Édesanyja azzal hozta 

be, hogy nem bir vele, állandóan csavarog. Mióta csoportom-

ban van, még nem csavargott el. Tudomásom szerint az orvos 

iskolaéretlennek nyilvánította, édesapja mégis beiratta az 

iskolába. 

Nagyon szép, nevető szemü kislány, bizalommal tekint 

az emberre, de önálló munkát számtanból nem képes készíte- 

ni és állandóan játszik. Olvasása is közepes és undorral ol- 

vas. Édesanyja 12 óráig dolgozik, ő mégis 5 óráig van a nap-

köziben. Segíteni akkor tudnék neki, ha mellé ülhetnék, de 

a csoportomban 39 tanuló van." 

16. W. Zsuzsanna:  "Nagyon készséges, udvarias, ügyes, 

házias. Emellett rendetlen a táskája, padja és környéke. Lo-

gikusan gondolkodik, elég könnyen tanul. Csunya leckéket ir. 

Pénzügyekben megbizhatatlan, lopott is már. Csal, hazudik, 

mellébeszél az igazságnak. Szavát, cselekedeteit csak ellen-

őrizve lehet elfogadni. Többször elkerülte az iskolát, nap-

közit. Főként az anyja nagyon elkeseredett, aki egyre fá-

radtabb, idegesebb." 

A  fenti véleményekből egyértelmüen megállapitható, hogy 

a longitudinálisan nyomon követett gyermekek aktuális sze- 
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mélyisége nem volt harmonikusnak itélhető a vizsgálat idő-

szakában, sőt felső tagozat határán, a fokozódó terhelést 

közvetlenül megelőzően még megnyugtatónak sem. A közösség-

hez való viszonyuk nagy többségben nem fejlődött egyenlete-

sen, magatartásuk jellemzői közé elsősorban vagy a passzi-

vitás, vagy a tulmotorosság, az adaptációs képesség nagy-

foku lemaradása sorolható. 

Az iskolai munkához való viszonyukra általánosságban 

az akarati tulajdonságok fejlődésének lelassulása a jellem-

ző. Céltudatosságuk, önállóságuk, kitartásuk, türelmük szé-

les körben labilisnak itélhető. 

A harmonikus családi életet biztositani törekvő, gyer-

mekük állapota és tevékenysége iránt rendszeresen érdeklő-

dő szülők a családdal együtt töltött időben biztató segit-

séget nyujthatnak az átmeneti retardáció kompenzálása te-

rén, azonban gyermekük magatartásában, tevékenységében igy 

is érzékelhetők a fáradékonyság tünetei. Fokozott ingerlé-

kenyséóük, érzékenységük következtében nehezen alkalmaz-

kodnak társaikhoz, értelmi képességeik 4. osztályos koruk-

ban a közepes szintet tükrözik. 

A  család szerepe, jelentősége az ember társadalmi 

lénnyé válásában igen nagy, bár ebből a folyamatból az ó-

vodai és az iskolai hálózat segítségével fokozatosan nö-

vekvő részt vállal a társadalom is. A társadalmi szerveze-

tek bekapcsolódásával azonban nem csökken a család szere-

pe a nevelésben. Funkciója nem csupán az ismeretközlés, 

sokkal inkább az érzelmi-közösségi jellegéből adódó - 

,:jel-lemformáló nevelés. A családi kapcsolatok és az életvitel 

rendezetlensége, érzelmi és irányító - ellenőrző funkció- 
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jának csökkenése még tovbb neheziti a széles amplitudóju 

életritmusban élő gyermekek hátrányos helyzetét. A nevelé-

si koncepció és gyakorlat szélsőséges megnyilvánulásai pe-

dig gyorsítják a retardálódás folyamatát. 

A fejlődéslélektan megállapitásai alapján a harmadik, 

még inkább a negyedik osztályos gyermekeknél, egyenletes 

fejlődés mellett a motivumok mögött egyre inkább felfedez-

hető az erkölcsi tudat szerepe. A felelősségérzet, szégyen-

érzet, sikerélmény mind nagyobb jelentőséget nyernek a gyer-

mek tevékenységében. A regisztrált jellemzések ugyanakkor 

arra utalnak, hogy az óvodás kortól a 4. osztályig váltako-

zó életritmusu gyermekek felelősségérzetének alakulása meg-

közelitően sem itélhető megnyugtatónak. A sikerélmény elé-

rése érdekében többen olyan konpenzáló cselekvést válasz-

tanak, amely a közösség életére zavaróan hat. Egyes esetek-

ben a gátlásos viselkedés szégyenérzetre, kudarcélményre 

vezethető vissza. 

Ismeretes, hogy 3-4. osztályban a gyermekek elutasít-

ják azokat, akik verekedők, erőszakosak, kellemetlenséget 

okoznak a közösség tagjainak. Következésképpen: az akkomo-

dációs nehézségekkel küzdő gyermektől idegenkednek, tartóz-

kodnak a csoport tagjai és circulus vitiosusként még fokoz-

zák az együttmüködés nehézségeit az érintett gyermekek kö-

rében. 

A serdülőkort kevéssel megelőző időszakban nem lehe-

tünk elégedettek a véltozónak itélhető magatartással és 

szorgalommal, hiszen közismert, hogy a serdülő egyébként 

is felfokozott érzékenységgel reagál a környező és a belső 

ingerekre. Amennyiben már  a  megelőző életkorban is jelent- 
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kezik-  az érzelmek labilitása, a serdülőkori kedélyállapot 

felfokozott  hullámzása várható. 

vizsgálatban résztvevő 98 alsó tagozatos tanulónak 

az alapozó tárgyaktian elért tanulmányi átlageredményeit 

vizsgálva a tov^b'biakban, érzékletesen bontakozik ki a /3/ 

változó magatartás és szorgalom hatása a gyermekek átlag-

teljesitményére: 
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2/ A  vize ,ált alsó te.rozatos tanulók tanulmán-  i 

átlageredményei /tanulmányi idejük második fél-

évétől a vizsgálat időpontjáig/ 

2. oszt. tanulók 

Félév: Olvasás: Irás: 	Számtan-mértan: 

II.  2,97 3,02 2,96 

III.  2,96 2,97 2,91 

. 	oszt. 	tanulók 

II.  2,98 2,97 2,90 

III.  2,99 3,01 2,96 

IV.  2,97 2,96 2,98 

V.  3,02 2,98 2,96 

4. 	oszt. 	tanulók 

I.  2,97 2,96 2,98 

II.  3,04 2,92 2,94 

III.  3,00 2,96 2,97 

IV.  3,08 2,98 2,96 

V.  3,05 2,97 2,93 

VI.  3,01 2,9 .6 2,98 

Célszerünek láttuk ezen tárgyak kiemelését, mert az 

1971/72. tanévtől kezdődően a továbbhaladás szempontjából 

a környezetismeret, a gyakorlati foglalkozás, az ének-zene 
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és a testnevelés elégtelenjeit már eleve figyelmen kívül 

kellett hagyni. 

Az 1-4• osztály számára készült Tanterv és Utasitás az 

alábbiakban jelöli meg az olvasás tanításának feladatalt: 

"...a tanulók sajátítsák el a helyes, folyékony és ér-

telmes olvasást. Az olvasmányok feldolgozása egészitse ki 

és mélyitse .el a tanulóknak a társadalmi és természeti va-

lóságra vonatkozó ismereteit. Eközben fejlessze a tanulók 

értelmi erőit - különösen megfigyelő, emlékező, elképzelő 

képességüket és logikus gondolkodásukat. 1,Iindezekkel járul-

jon hozzá a tanulók szocialista világnézetének megalapozá-

sához." T2.nterv és Utasitás  /Tankönyvkiadó 1963./ 

Ha összehasonlitjuk a 2-3-4. osztályban vizsgált tanu-

lók első osztályban, a tanév végén olvasásból elért ered-

ményeit megállapithatjuk, hogy átlagos teljesitményük folya-

matosan nem éri el a közepes szintet /2,97; 2,98; 2,97/. 47,z 

első osztályos tanulók számára viszonylag nehezebb követel-

ményt jelent, amikor - a második félévben - már tagolatlan 

szavakat, ezekből felépitett, rövid szövegeket kell szóta-

golva olvasniuk. A tanév végén regisztrált átlageredmények 

igy is alacsonynak értékelhetők, hiszen megelőzően minden uj 

mássalhangzót - még a betü bemutatása előtt - összevontak 

ismertmagánhangzókkal, vagy az uj magánhangzót a már ta-

nult mássalhangzókkal. Az összevont hangokat értelmes sza-

vakká, majd mondatokká egészitették ki. Ugyanezt a felada-

tot az uj hangnak megfelelő betüvel is elvégezték: igy kel-

lett hozzászokniuk, hogy a részeket  egységben lássák és fog-

ják fel.  

h második osztályban, félévkor regisztrált olvasási 
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átlagteljesitmény a vizsgált 2. osztályos tanulóknál enyhe 

visszaesést mutat /0,01/. Ezen időszakban illeszkedik be az 

1. osztályból automatikusan továbblépő tanulók teljesitme-

nye is a 2. osztályosok átlageredményébe. Bár a kielégitő 

szintet elért, kalkulus nélkül továbbhaladó 1. osztályoso-

kat relative kevesebb kudarcélmény fenyegeti, a labilitás 

már az első, kalkulussal történő értékelés folyamán jelent-

kezik a v áltakozó életritmusban élő gyermekek teljesitmé-

nyeiben. 

A  3. osztályos csoport 2. osztályban, félévkor elért 

olvasási átlageredménye ugyanakkor enyhén emelkedik /0,01/. 

Majd a 4. osztályos tanulók harmadik félév során elért át 

laga az előző félévhez viszonyítva szintén emelkedő tenden-

ciát mutat /0,07/, ami a készség alakulását pozitiv irányban 

jelzi. 

További, összehasonlítást célzó eredményeink a 3-4. 

osztályban mutathatók ki.  A  3. osztályos tanulók körében 

0,02 átlagcsökkenés jelentkezik olvasásból a negyedik félév 

végén, a harmadik félévhez viszonyítva; a 4. osztályos ta-

nulóknál ugyanebben az időszakban 0,04 értékcsökkenós mu-

tatható ki. 

A 3. osztályos tanulók ötödik félévi átlaga ismét 0,05-

del emelkedik; a 4. osztályosoknál 0,08 átlagnövekedés re-

gisztrálható. 

A 4. osztályos tanulók körében az olvasási átlag 0,03-

del csökken a hatodik félév végén, majd a csökkenő tenden-

cia folytatódik 0,04-del a 4. osztály első félévében is. 

olvasási készség fejlesztésére az évi óraszámoknak 

negközelitően a _Fele biztosítható, gyakorlóóra jelleggel.  
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:.érnek ellenére a folyamatos átlagérték-ingadozás, mrjd a 

3-4. osztályban kialakuló, egyértelmüen csökkenő-tendencia 

az olvasási készség fejlődése, az olvasás megszerettetése 

szempontjából nem itélhető kedvezőenk a vizsgált tanulók 

körében. 

A beszédkészséget elsősorban az olvassi készséggel 

párhuzamosan - fejlesztik az általános iskola alsó tagozatá-

ban tanitó pedagógusok: gyarapitva a tanulók szókincsét, 

gyakoroltatják a helyes mondatalkotást, az olvasmányok tar-

talmának értelmezésével és elmondatásával az összefiiggő be-

szédet a megértő gondolkodással összefüggésben. d.'. jelentés-

tartalom tisztázására, szómagyarázatra törekszenek ezzel 

kapcsolatban, egyuttal javítva a hibás értelmezést is. A 

változó, majd csökkenő tendenciát tükröző átlageredmények 

az olvasási készség szintjére, a feldolgozott olvasmányokról 

adott beszámolók mértékére és a kivülről megtanulandó isme-

retanyag elsajátításának szinvonalára egyaránt utalnak. 

Ezzel szemben megállapítható, hogy egyenletes fejlődés 

mellett a mai gyermekek többsége már a nyolc éves korban 

válik olvasóvá, majd a kilenc-tiz éves korban a nagyobb ter-

jedelmü és nemek szerint általában eltérő tartalmu regények 

iránt tanusitanak érdeklődést. A hosszabb terjedelmü müvek 

feldolgozását tekintve aggasztónak tünik a 3-4. osztályban 

mutatkozó visszaesés a széles amplitudóju életritmusban élő 

gyermekek körében, s a felső tagozat határán a  további ér-

deklődést és az önállósági tendencia alakulását befolyáso-

ló tényezőnek is értékelhetjük. 

r vizsgált tanulók ivás. terén elért átlageredményét e-
lemezve és az olvasásban nyujtott átlagteljesitményükhöz ha- 
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sonlitva feltűnően megmutatkozik, hogy az értékek megle-

hetősen közelitenek egymáshoz. 

L 2. osztályos gyermekeknél még 0,05, me.jd C,01 érték-

különbség jelentkezik az irás terén nyujtott teljesitraények 

javára, azonban a két félév relációjában már itt is csök-

kenő tendencia /0,05/ mutatkozik az iráskészség alakulása 

terén. 

A 3..osztályos tanulóknál már csak a második félévben 

magasabb az irás terén elért átlageredmény /3,01/ az olva-

sásénál. Az átlagértékek szóródási terjedelme a további 

félévek során 2,96 - 2,98, melyek minden esetben alatta ma-

radnak az olvasási átlageredményeknek és a tendenciát te-

kintve erős labilitást tükröznek. 

A 4. osztályosok körében, a regisztrált hat félév fo-

lyamán egy esetben sem éri el az iráskészség értékszintje 

az olvasásét. A szóródás terjedelme növekszik 2,92 - 2,98-

ra. A legalacsonyabb érték /2,92/ a 2. osztály első; a leg-

magasabb /2,98/ a 3. osztálynak ugyszintén az első félévé-

ben mutatkozik. 

"Az alsó tagozatban a tanulók iriskészségét oly mértékben 

kell megalapozni, hogy az i='ást mint eszközt - az előirt be-

tüfo -rmáka.t és kapcsolásaikat figyelembe véve - gazdaságosan,  

tetszetősen, kellő lendületességgel tudják használni az 5.  

osztályban szükséges minden írásbeli munka elvégzéséhez." 

Tanterv és Utasitás  /Tankönyvkiadó 1963/ 

,z 	keretében végzett gyakorlatokkal segitik az 

alsó tagozatban tanitó pedagógusok a helyesirási ismeretek 

megszilárditását, valamint a tanulók szókincsének gyarapi-

tás t, aktivizálását is.  

~ z iráskészség kialakulására utal, ha a tanulók irá- 
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sóban betüalakitási és kapcsolási nehézség nem áll fenn. A 

4. osztályban - egyenletes fejlődés esetén - kezdetét veszi 

a tanulók egyéni irásának kialakulása. A vizsgált tanulók 

közepes értékhez közelitő átlageredménye nem nyujt kellő 

biztositékot arra, hogy ezen tanulók a. továbbiakban maguk 

is képesek legyenek írásuk igényes vizsgálatára és tovább-

fejlesztésére. 

A Tanterv és Utasítás megszabja az alsó tagozatos ta-

nulók számtan-mértan elsajátítása terén jelentkező felada-

tait: 

"Nyujtsbn alapvető ismereteket, alakítson ki jártassá-

gokat és készségeket a tanulókban a természetes számokra, 

a tízes számrendszerre, a szóbeli és írásbeli alapnüveletek-

re, valamint a gyakorlati mérésekre és szémitásokra vonat-

kozólag. Tegye képessé a tanulókat arra, hogy ismereteiket 

a feladatmegoldások során önállóan is alkalmazni tudják." 

Tanterv és Utasítás /Tankönyvkiadó 1963./ 

fenti  követelmények  alapvetően  a tanulók intellek-

tuális : megfigyelő- és emlékező képességének,•képzelőere-

jének, logikus gondolkodásának és figyelmének aktív müködé-

sét feltételezik. 

Ugyanakkor a 8-10 éves korukig vizsgált tanulók szám-

tan-mértan terén nyujtott átlagteljesitményei nem érik el 

egyetlen félév folyamán sem a közepes szintet. Az átlagér-

tékek szóródása 2,90 - 2,98-ig terjed ezen tantárgyon belül, 

A  legalacsonyabb értéket /2,90/ a 3. osztályos tanulók má- 

sodik félévében regisztráltuk. 2,98-as átlagérték két félév 

folyamán mutatkozik a 4. osztályosok matematikai képessége 

fejlődésének folyamatában: 1. osztályban, a tanév végén, to- 
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vábő ; a 4. osztál~ ba_z, félévkor.  

H$  figyelembe vesszük, hoL;y a szá,-.tan-r:lérta.n feladat- 
0 

inegoldsa.i a tanulók kötelességteljesités át, tervszer:Asé,;ét,  

poutosságát, rendszeres :.iunkavégzécét és önellenőrzésének  

képességét fejleszti k, az elért átl: geredmiénye'_L et;: uttal e-   

zeil tuls.jdons ágo:.ti fejlettségi zintját is tükrözik, tov,=.bbá  

ön.;llós%-uk és ta,lálékonys guk fokozatosan  alakuló mérté-

két. 	folyamatosan alacsonynak értékelhető . ~.tlageredmények  

arra  utalnak, hogy a rateratikl,i problémák megoldása nehéz- 

séget 	

z- 

séget 

 

 jelent a. vizsgált tanulóknak, ami intellektuális ké-

pességeik ás érzel=:eik, továbbá akaratuk, önbizalmuk disz-

harmonikus alakulását   is jelzi. 

C;ssze zezésként meállalpitható a  

A  vizsgált, alsó tagozatos tanulók magatartása, szorgal-

ma és az alapozó tárgyakban elért átla.ger_edm nyei nem nyuj-

tanak biztonságos alapot a felső tagozat követelményszint-

jének relációjában.  
A kollektivához és az iskolai munk ához fűződő viszonyuk  

változékony képet tükröz, ami  a tanulmn i eredmények ala-

kuládát is kedvezőtlenül befoly = solja .  
ár Thorndike klasszikussá vált tanulási törvényeinek  

- főként állatkisérletekre támaszkodó - által ánositásait nap-
jainkban rnir korlátozottaknak értékeljük /a fogalmi szintü  
müveletvégzés elhanyagolása miatti, ennek ellenére a  velük  

kapcsolatos összehasonlitások sajtos szempontból viláait-

hat j _ík meg a széles amplitudóju életritmusban élő gyermekek-

nek az ismeretszerzés folyamatában lépten-nyomon felszinre  
kerülő nehézségeit.  

_iz ismétlés, vagy frekvenci a  törvénye értelmében nemi  
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tagadható az ismétlés fontossága a tanulásban. 'Pavlov mind-

ezeket kísérleti uton igazolta, ugyanakkor kiegészítésül. 

azt is bizonyította, hogy az ismétlések száma önmagában még 

nem  biztosítja a tanulás eredményét. Kimutatta, hogy a k ö -

r ü l m é n y e k t ő l 	és a kisérleti állat állapo- 

t  á t ól /továbbá az inger jellegétől és az állat tipusától/ 

is nagymértékben függ az eredmény. 

gyermekeknél, akiknél főként a megértés miatt  - más 

törvényszerűségek is hatnak, az ismétlés törvénye még kevés-

bé jelenik meg tisztán és kizárólagosan. A. tanulás célja és 

funkciója, a beállitottság, a megértés szintje, mind fontos 

tényezőként hatnak a tanulás folyamatában.  Ugyanakkor  a fel-

sorolt tényezőket a sajátos körülményekből eredő kimerült-

ség állapota negativ irányban alakitja, ami a kollektívában 

a kérdéses tanulók iránti közvéleményt gyakran kedvezőtle-

nül befolyásolhatja. 

Szorosan kapcsolódik az előző problémakörhöz a kész- 

ség törvényének érvényesülése az ártalmazott tanulók körében, 

ami a cselekvéshez füződő felkészültséggel van kapcsolatban. 

11 tartós fáradtság és kimerültség hatására kényszeritőnek 

ítélt feladatok, követelmények negativ érzelmeket váltanak 

ki az érintett gyermekekben, amelyek a környezethez füződő 

pozitív viszonyulás gátjává válnak. 

Xorszerü értelmezésben az effektus törvénye alapján 

azt tanuljuk meg gyorsabban, amit a siker megerősit. Az al-

sótagozatos gyermeknél a másodlagos sikernek már nagyobb a 

jelentősége. Az ellenőrzés alkalmával felszinre kerülő ered-

mény fokozott mértékben gyorsítja a tanulást, erősiti a meg- 

jegyzést. Ugyanakkor, a  kedvezőtlen állapotokből eredő, el- 
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lent étes tendenciák a kudarcot eredményezi::, ami a. további 

teljesitrnény szempontjából ebben az életkorban egyértelmü-

en gátló tényezőnek értékelhető. 

továbbiakban célszerÜxrek tüník - a kórdőiveken fel-

tüntetett válE.szok alapján - azon okok feltárása, melyek az 

átlagos magatartás és szorgalom, valamint a demonstrált ta-

nulmányi eredményekhez vezettek  a vizsgált tanulók körében. 

Véleményünk szerint ugyanis a tünetek megszüntetése csakis 

az okok elemző feltárása és értékelése, nn jd ebből levont 

következtetés alapján várható. 

A  vize ált tanulók szüleinek munkavállalás szerinti  

megoszlása  

2.  27 9 6 

3.  21 5 5 

4.  18  4 3 

Összesen: 	66 

67,35 

18 

18,37  %  

14 

14,28 7, 

Táblázatunkból egyértelmüen megállapithatö, hogy az é-

rintett gyermekek szüleinek nagy többsége /67,35 0/ niridkét 

eltartót illetően fizikai dolgozó. Részben fizikai családban 

nevelkedik 18,37 t-ó, amely a rangsort illetően a második he-

lyen áll az értékek között.  i zon ;gyermekek aránya itélhető 

a legalacsonyabbnak, akiknek mindkét szülője értelmiségi ka-

tegóriába sorolható. i.iegitélésünk szerint az utóbbi, alacso-

nyabb arány az értelmiséi szülők munkakezdésének relative 
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későbbi időpontjára vezethető vissza. 

széles amplitudóju életritmus kárositó hatásai  - a 

fentiek alapján - elsősorban és nagy többségben a munkásszár-

mazásu tanulókat érintik. Ugyanakkor országos szinten  a  ta-. 

nulókorban lévő fiatalok mintegy kétharmada fizikai dolgo- 

zó gyermeke. Az összefüggések alapján feltételezhető, hogy 

országos viszonylatban, ezen belül elsősorban az ipari cent-

rumokban széles körben és nagy létszámban jelentkezik a vál-

takozó életritmus kárositó hatása a munkás- és a részben 

munkásszár:uazásu tanulók körében. 

vizsgálat céljából választott településen tovább fo-

kozza az érintett gyermekek akkomodációs nehézségeit a kia-

lakitott váltakozó, vagyis a 91kétmüszakos 44  tanitás rendsze-

re. Ugyanakkor arra a kérdésünkre, hogy 94  isikor a gyermek 

délutános a napköziben, hány óráig tartózkodik ott rendsze-

resen?", a vizsgált tanulók /98/ magas létszámáról /63/ ki-

derült, hogy maximálisan igénybe veszik a napköziotthon nyit-

vatartsi idejét, teh=,t 17 óráig tartózkodnak az intézmény-

ben. Ezen gyermekek közül 14-nél esik a szülők délutáni mü-

szakja arra a hétre, amikor gyermekiek is délután tartózko-

dik a napközi otthonban - tehát náluk objektiv körelmén: -ek-

ből eredően indokoltnak itélhetjük a nyitvatartsi idő maxi-

mális igénybevételét. 

nyitvatartási idő végéig napköziben tartózkodó gyer-

mekek közül 49 /a vizsgált tanulók 50 `v-a/ azonban akkor is 

a magas létszámu gyermekcsoportban marad a nyitvatartási idő 

végéig, amikor a szülők munkaideje lehetővé Lenn, ho y vál-

lalják a gyermekkel történő, egyéni foglalkozást, majd sza-

badidejük változatos kitöltését. 



- 177 - 

Ilz "Este hány óráig néz tv-t?" tartalmu kérdést a gyer-

mekeknek tettük fel, mivel előzetes tájékozódásunk arról győ-

zött meg bennünket, hogy a tanulóknak feladott, indirekt kér-

dések /"Hogyan tetszett a tegnapi - aktuális - műsor? stb./ 

kontrollként történő  feladása és ezek megválaszolása alapján 

reálisabb képet nyerhettünk, mint a szülők tudatosan szabá-

lyozott - valamint némi szégyenérzetet is rejtő - válaszai 

alapján. 

Az ilyen módon nyert információkból a következő hely-

zetkép bontakozott ki előttünk: 

Rendszeresen megnézte•a tv-ben a 20 órakor kezdődő 

felnőttmüsort: 	 41 tanuló 

Időnként megnézhette: 	34 	" 

Nem nézett felnőttmüsort: 	23 	" 

Összesen: 

A rendszeresen /20 órától/ felnőttmüsort néző tanulók 

többsége /28/ a 3-4. osztályosok közé tartozott, a további 

tizenhárman pedig a 2. osztályok közül kerültek ki. 

Időnként felnőttmüsort nézhetett a 3-4. osztályból 19; 

a 2. osztályos tanulókból 15. 

Nem nézett felnőttmüsort 9 harmadik-negyedik és 14 má-

sodik osztályos tanuló. 

A kialakult helyzetkép arra utalt, hogy meglehetősen 

alacsony létszámu gyermek, a vizsgált tanulók 23,47 %-a fek-

szik le az általában 20 ágkor kezdődő felnőttmüsor megtekin-

tése nélkül. A további 76,53 %-nál az alvás elégtelenségét 

fokozza a televizió is. 

A fáradt, lefekvés előtt is televiziót néző gyermek ne-

hezen alszik el, és az alv:isi szakasz sem kielégitő mélységü. 

98 
	

74 
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Következésképpen: nem ébred pihenten, és nem kellően rege-

nerálódva éli át az elkövetkező nap sok, fárasztó élményét. 

Az 5. számu, aláhuzással történő válaszadáson belül az 

alábbiak szerint rangsorolhatók a megjelölt alternativák: 

Hosszas ébresztésre, rosszkedvüen ébred: 41 gyermek 41,84 

Reggel rövid ébresztésre van szükség: 

Reggel magától ébred: 

35 

22 

" 

" 

35,71 

22,45 

" 

" 

Összesen: 98 tt 100,00 " 

A tanulók magas arányban /41,84 %/ ismerték el, hogy 

nehezükre esik a korai ébredés, ami kedélyállapotukra is rá-

nyomra bélyegét. Rövid ébresztésre hivatkozott 35,71 J. Saj-

nos, az utóbbi válaszokat némi szkepticizmussal kell fogad-

nunk, mert az ilyen tartalmu választ adó harmincöt gyermek 

közül tizennyolcan a 2. osztályosok közé tartoztak. Ez a kö-

zel 50 %-os arány az adott életkor és a vizsgált tanulók lét-

számának relációjában - megitélésünk szerint - megkérdője-

lezhető. 

Reggel magától ébred 22,45 %. Ezen pozitiv tartalmu vá-

laszok hitelességét megerősitette a választ adó gyermekek é-

letkora: ugyanis a jelzett tartalomnak megfelelő válaszokból 

tizenkilencet a 3-4•  osztályban vizsgált tanulók adták. 

Bár az érintett tanulók közül 22, 45 %-os arányban szo-

kásnak értékelhetjük az önállóság alapján a korai ébredést, 

a rangsornak megfelelően kialakult megoszlást nem tartjuk 

megnyugtatónak. Ugyanis az általános iskolák számára készült 

Nevelési Terv a testi fejlődést szolgáló tevékenységi for-

mák körében az alábbiakat irja elő az alsó tagozatos tanulók 

számára.: "Napirendje, elfoglaltsága olyan legyen, hogy meg- 

terhelése feleljen meg életkorának. Reggel frissen ébredve 
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lásson munkához." Nevelési Program /Tankönyvkiadó 1963./ 

A késő esti órákig tv-t néző, továbbá a reggel fárad-

tan és rosszkedvüen ébredő 6-10 éves gyermekről nem ételez-

hetjük fel azt, hogy pihenten, frissen tudja megkezdeni na-

pi tevékenységét. Alátámasztja ezt a Nevelési Terv azon e-

lőirása, mely az első-második osztályos tanulók számáraa na-

pi 10-12; a harmadik-negyedik osztályosoknak pedig a napi 

9-10 órai alvásidőt szabja meg. Azon gyermekek, akik este 

22 óra körül kezdik meg passziv pihenőjüket és reggel 5 óra 

körül ébrednek, szerencsés esetben 7 óra alvásidővel rendel-

keznek, ami még a harmadik-negyedik osztályos tanulók köé 

rében sem elegendő; a hét-nyolcéveseknél pedig az idegrend-

szer károsodásának irreverzibilitást jelző mértékét válthat-

ja ki. 

Az iskoláskor elején igy szükségszerűen akkumulálódik 

ezen gyermekeknél a fáradtság, ami a fokozott energiabefek-

tetés következtében circulus vitiosus szerint kimerüléshez, 

kudarcélményekhez, nemkívánatos személyiségvonások kialaku-

lásához vezet. 

Geréb György - miután részletesen indokolja a kimerü-

lés hatását az iskolás koru gyermek intellektuális teljesit-

ményére - a következőket állapítja meg: "A fokozott kime 

rültség csökkenti a szellemi erők funkciójának biztonságát, 

ez viszont a teljesitmény és az osztályzat romlásához vezet. 

A gyermek becsvágyszintjének megfelelő jobb jegy megszerzé-

séhez egyre több munka lenne szükséges, a követelmény hal-

mozódik, s ezzel kapcsolatosan a fáradtság szintje is növek-

szik." Geréb György /Akadémiai Kiadó 1962./ 

Az iskolás kor kezdeti időszakában a kisiskolás általában 
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még élénk tudásvággyal rendelkezik, Minden uj dolgot szeret-

ne megismerni, amivel találkozik. Többségüket minden tan-

tárgy érdekli: az orasás, irás, számtan elsajátítása egya-

ránt örömet szerez nekik. A továbbiakban sikereiktől vagy 

sikertelenségüktől függ nagymértékben érdeklődésük diffe-

renciálódása, amelyben közrejátszik adottságaiknak és képes-

ségeiknek alakulása is. 

A fáradt gyermek érdeklődése ugyanakkór fokozódó mér-

tékben tompul, erőfeszitései következtében nem marad ideje 

előnyös hajlamainak kibontakoztatására sem. Következéskép-

pen: a kimerülés magában rejti az elsivárosodás, majd az i-

génytelenség veszélyét is. Igy a személyiség egésze károso-

dik, s ez különféle karakteropátiás jegyekben mutatkozik meg. 

A kimerült gyermek karakteropátiás jegyeinek körébe 

tartozik az irigység, a kisebbrendüségi érzés s ezek tul-

kompenzálása is. A szerencsésebb osztálytársak könnyebben 

megszerzett, jobb osztályzatait irigykedve szemléli, s maga 

is "érvényesülni" akar kirivó magatartásával. Kisebbrendü-

ségi érzés esetén gyakran árulkodással kompenzálja hátrányát. 
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V. ÖSSZEGEZÉS  

Időszerünek és fontosnak tartjuk a feldolgozott prob-

lémát, hiszeh az iskolai nevelés viszonylag hosszu időn át 

kötelező, irányitott területe a felnőtté válásnak. Ugyan-

akkor, a felnőtt személyiségstrukturának a fejlődés folya-

mán minden szempontból kedvező elérése nemcsak egyedi és 

családi, hanem társadalmi érdekből fakadóan is fontos kér-

dés. 

Felgyorsult tempóju korban élünk. Megduzzadt az isme-

retek halmaza; ugrásszerüen nő az általános müveltség és a 

szakemberképzés igénye. Mindkét aspektus a társadalmi szük-

ségletekre vezethető vissza. 

Ugyanakkor: "A  gyermek folyamatos változáson megy ke-

resztül: életkori sajátósságainak megfelelően érik. és ala-

kul, egyuttal azonban változó társadalmi-természeti környe-

zete is hat rá." Geréb György  /Tankönyvkiadó 1976./ 

Durö Lajos  /Akadémiai Kiadó 1967./ megállapitása szerint: 

"Az életkori sajátosságok értelmezése elválaszthatatlan fi-

gyelembevételüknek neveléslélektani problematikájától." Bár 

napjainkban az ontogenetikus fejlődés során az életkori sa-

játosságok széles területen "előbbre tolódnak", egyet kell 

értenünk a szerzővel Leontyevtől vett kiemelésének nyomaté-

kos hangsulyozásában: "...nem a gyermek életkora határozza 

meg a fejlődési szakasz tartalmát, hanem magának a periodus-

nak az életkori hatásai függnek a tartalomtól, és változ-

nak a társadalmi-történeti feltételek változása 

szerint." 

B. Elkonyin  és V.V. Davidov  /Tankönyvkiadó 1972./ ha- 
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sonlitották össze L.Sz. Vigotszkij és P.P. Blonszkijnak a 

kisiskolás kor szellemi fejlődésére vonatkozó megállapitá-

salt. Ezen belül az elvileg különböző hozzáállást hangsu-

lyozzák a két szerző vonatkozásában, amellyel az egyik vagy 

a másik fejlődési periodust jellemző sajátosságokat megha-

tározzák. 

P.P. Blonszkij jellemzését annyiban ítélik helyesnek, 

amennyiben arra az álláspontra helyezkedik, hogy az alsóta-

gozatos kor időszakában a különböző periodusokat viszonylag 

kialakult folyamatok jellemzik - amelyek fejlődésük utját 

alapjában véve megtették, ebben az életkorban közelítenek a 

befejezéshez. 

L.Sz. Vigotszkij koncepciójából aszellemi fejlődés sa-

játosságait és irányait tekintve a kezdeti differenciálódás, 

majd a viszonylagosan önálló, intenzív fejlődést hangsulyozó 

állásfoglalást értékelik pozitivan. 

P.P. Blonszkij megfigyelései szerint a serdülést mege-

lőző gyermekkor első fele - korai prepubertás - a szándékos 

figyelem maximális gyorsaságu és intenzitásu fejlődésének 

kora; majd a késői prépubertás az emlékezési funkció maximá-

lis fejlődéséé. Vigotszkij véleménye szerint ugyanakkor az 

érzékelés és az emlékezet már a kisiskolás kor kezdetén tul-

jut fejlődésének alapvető szintjén, s a gondolkodás inten-

zív fejlődése - a folyamatosságon belül - a kisiskolás kor 

további szakaszában mutatható ki. 

A két álláspontban lényegét tekintve nincs ellentmon-

dás, amennyiben a kisiskolás kort az ismeretek gyüjtése; fel-

halmozása; a tanulás korának tekintjük. E fontos tevékenység 

sikeres fejlesztésének kedveznek általában a kisiskolás koru 
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gyermekek jellegzetes sajátosságai: "... a tekintélynek va-

ló bizalomteljes alárendelődés, a felfokozott fogékonyság, 

s a naivan játékos viszony szinte mindenhez, amivel dolguk 

van. Mindezek a sajátosságok a kisiskolásoknál főként po-

zitiv formában jelentkeznek, s ez az adott életkor megis-

mételhetetlen jellegzetessége." N.Sz.Lejtvesz /Tankönyvki-

adó 1975./ Szerinte ezen sajátosságok a gyermekek ismeret-

szerző képességeit lényegesen befolyásolják, és az általá-

nos fejlődés további előfeltételei. Ugyanis a környező ha-

tások iránti, rendkivüli fogékonyság, az elsajátitásra való 

hajlandóság az intellektus nagyon fontos - az értelmi ké-

pességeket a további életszakaszokban is jellemző - oldala. 

Ezzel szemben a váltakozó, széles amplitudóju élet-

ritmusban élő gyermekek már az iskolázás kezdetekor a leg-

érzékletesebben a figyelem és az emlékezet fejlődését tekint-

va foglalnak el hátrányos poziciót; ugyanakkor ezzel össze-

függésben alacsonyabb általános kognitiv készültséggel lép-

nek az iskolába. Minden egyéb tényezőt változatlanul hagyva 

az iskolai sikertelenségük egyik fő oka, a továbbiakban eme 

változatlan intellektuális hátrányuk halmozódó pedagógiai . 

hátrányokhoz vezet. 

Az iskolába lépéskor meglévő kognitiv hátrányuk vi-

szont elsősorban környezeti hatásokra és feltételekre vezet-

hető vissza, mivel az intelligencia kialakulásában a korai 

életévek tapasztalatainak jelentős szerepe van. 

Ezen gyermekek a továbbiakban - relative alacsonyabb 

képességeikkel összefüggésben - nem mutatnak folyamatos és 

elegendő érdeklődést az iskolai siker iránt, egyre idege-

nebbül érzik magukat az iskola által sugallt és elvárt ér- 
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tékrendszer keretei között. 

Esélyeik egyenlőtlen voltából eredően az iskolában ku-

darcot szenvednek, ebből eredően hátrányos helyzetizek. U-

gyanakkor ennek ellenkezőjét is leszögezhetjük: azért szen-

vedtek kudarcot, mert hátrányos helyzetűek. 

A didaktogén ártalmak profilaxisán belül egyre hang-

sulyozottabb teret kap a mentálhigiéne. Ennek ellenére ve-

szélyesen megnőtt az iskolákban a szédüléses panaszokkal, 

fejfájásokkal, szorongásokkal és kedvetlenséggel a kimerült-

ség tüneteit magukon viselő gyermekek száma. 

A fáradt, kimerült gyermek elmarad a tananyag elsajá-

tításával. Kiegyensulyozott, harmonikus életforüa nem ala-

kul ki számára. A tanulás időszaka tehertételt, gondot, gya-

kori sikertelenséget nyujt neki, az órákra történő felkészü-

lés időszaka pedig gyakran kevésnek bizonyul számára, hiszen 

a kellő figyelem hiányában meg nem értett magyarázatok fo-

kozott energiabefektetést kivánnának még . a továbbiakban, a 

másnapi tananyag feldolgozása során. 

Ezen konfliktusok Geréb György /Tankönyvkiadó 1976./ 

szerint az alábbi következményekkel járnak: 

"a/ A megismerési folyamatok eltorzulása, 

b/ Minden ártalom az érzelmi élet eltorzulásaiban is 

megmutatkozik, 

c/ Az akarati élet zavara tükröződik abban, hogy a ta-

nuló lassacskán a "minden  mindegy"  elve alapján arra 

az álláspontra helyezkedik: az erőfeszitésiek nincs 

értelme, és a jegyek a befektetett munkát nem reali-

zálják, 

d/ A megismerési, érzelmi és akarati élet zavara a sze-

mélyiségjegyek eltorzulásához vezethet. 
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±z egészséges életrend, életritmus kialakitá.sában kö-

zös a család és az intézmény felelőssége. Az életritmus 24 

órás fázisban értendő. Mindenfajta esti, késő délutáni tevé-

kenység a szülőtől függ. /A gyermekekkel történő foglalko-

zás, tisztálkodás, alvás feltételeinek biztosítása./ A le-

zajlás körülményei, a pszichés hatás a szülőkön mulik. 

A tanulók napi tevékenységét és elért teljesitményét i-

gen jelentős mértékben befolyásolja az éjszakai alvás nyugodt 

volta és az ébredés, ébresztés hangulata is. 

Azt, hogy melyik gyermek milyen teljesitményre képes, 

- a testi-idegrendszeri adottságukkal összefüggésben - fizi-

kai és pszichikai megterhelése is determinálja. Ha életkorá-

hoz viszonyitva nagyóbb terhelésnek van kitéve, mint amek-

kora a teherbíró képessége, akkor kifárad. A szervezet csak 

relaitive kisebb ideig birja a megterhelést. Ha ezt nem vesz-

szük figyelembe, akkor a kifáradás, az idegrendszer átmene-

ti működészavara - ami pihenéssel nyom nélkül megszüntethe-

tő - már az idegrendszer kimerülésébe megy át. 

A pszichológus az oktatási rendszer különböző fázisa-

iban kapcsolódhat be az egyenlőtlenségek vizsgálatába. Ugyan-

akkor hangsulyozni szeretnénk, hogy a hátrányos helyzet kez-

déti, kiinduló okainak - keresése miatt jelentősnek tűnik, ha 

alapvetően a. korai gyermekkorra /óvodás-, kisiskolás kor/ 

illetve a bennük feltárható különbségekre koncentrál. 

Véleményünk szerint, a longitudinális vizsgálatok ered-

ményei egyértelmüen arra utalnak, hogy az óvodáskortól je-

lentkező, széles amplitudóju életritmus 3-6 éves korban a-

lapvetően hátráltatja a figyelem és az emlékezet pszichikus 

folyamatainak működését, ezzel szoros összefüggésben fejlő- 
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délét is. Ezen retardáció az iskolai készültség kibontako-

zását, az intellektuális képességet, a feladattudat és a 

szociális magatartás terén gátolja. 

Az iskolakezdés időszakában kimutatható lemaradást az 

alsó tagozat időszakában nem képesek eredményesen kompenzál-

ni a hátránnyal induló tanulók. E téren fokozza nehézségei-

ket a továbbiakban is folyamatos - széles amplitudóju élet-

ritmusukból eredő - fiziológiai tényezőkre visszavezethető 

ártalom. Magatartásuk és szorgalmuk, továbbá az alapozó tár-

gyakban elért átlageredményük alacsony szintünek ítélhető, 

ami azt jelzi, hogy ezen tanulóknak iskolai munka iránti ér-

deklődése, intellektuális fejlődése és a közösséghez füződő 

viszonya labilis továbbhaladási feltételeket biztosit felső 

tagozatos tanulmányaik, majd továbbtanulásuk szempontjából. 

Mivel a fenti ártalom és hátrányos helyzet döntő több-

ségben a fizikai dolgozók gyermekeinél jelentkezik, a prob-

léma közoktatáspolitikai vetületei sem elhanyagolhatók. U-

gyanis szocialista körülmények között, amikor a személyiség 

társadalmi értékét elsősorban munkája szinvonala és eredmé-

nye szabja meg,. nem lehet közömbös számunkra, hogy a társa-

dalmunk legszélesebb rétegét.képező fizikai dolgozók gyerme-

kei milyen szellemi diszpoziciókkal rendelkeznek, akár to-

vábbtanulásuk, akár termelő munkában történő bekapcsolódá-

suk szempontjából. 

Közoktatáspolitikánk, mint általános.politikánk aktiv 

területe: osztálypolitika. Bár megszüntettük a származás sze-

rinti kategorizálást, nem lehetünk közömbösek elsősorban a 

fizikai dolgozók, de más rétegek hátrányos helyzetü gyerme-

keinek fejlesztése, további sorsa iránt sem. 
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Veczkó József megállapítása szerint: "Szocialista kö-

rülmények között... mindaz kárositja a gyermeket, ami nem 

segíti kellően vagy gátolja adottságainak maximális kibon-

takoztatását." Veczkó József  /Tankönyvkiadó 1966./ 

Éppen ezért ugy véljük, hogy mint megoldandó feladat-

tal,kell a hátrányos helyzetű, széles amplitudóju életrit-

musban élő gyermekek problémáival foglalkoznunk: regisztrál- 

ni a helyzetet és körülhatárolni a profilaxis aktuális fela-

datait. 

3/ A profilaxis lehetőségei  

A profilaxis meghatározásakor olyan társadalmi és ne-

velési-oktatási módszereket igyekszünk megfogalmazni és az 

érintett gyermekek családban, intézményben kialakított kör-

nyezetében realizálni, amelyek szocialista társadalmi viszo-

nyok között, az adott politikai, kulturális és gazdasági 

helyzetben, a konkrét családi és intézményen belüli adott-

ságok mellett az ideális feltételek biztosítását megközeli-

tik, vagy legalábbis bizonyos határig lehetővé teszik. 

E feltételek biztosítása, a pszichológiai szempontok 

érvényesitésén tulmenően elsősorban társadalmi lehetőség és 

feladat is egyben. A tudományok eredményeinek gyakorlatban 

történő realizálása megfelelő társadalmi formát és szemlé-

letet, gazdasági rendszert és ezekre támaszkodva megfelelő 

intézmények hálózatát tételezi fel. 

A problémakör összefüggéseit és kontinuitását tekintve 

a profilaxis tennivalóit az aktuális intézményen belüli és 

a társadalóm szervezési, gazdasági feladatai köré sorolva 

mutatjuk be. 
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Veczkó József megállapitása szerint: "Szocialista kö-

rülmények között... mindaz kárositja a gyermeket, ami nem 

segiti kellően vagy gátolja adottságainak maximális kibon-

takaztatását." Veczkó József /Tankönyvkiadó 1966./ 

Éppen ezért ugy véljük, hogy mint megoldandó feladat-

tal kell a hátrányos helyzetü, széles amplitudóju életrit-

musban élő gyermekek problémáival foglalkoznunk: regisztrál-

ni a helyzetet és körülhatárolni a profilaxis aktuális fela-

datait. 

1/ A profilaxis lehetőségei 

A profilaxis meghatározásakor olyan társadalmi és ne-

velési-oktatási módszereket igyekszünk megfogalmazni és az 

érintett gyermekek családban, intézményben kialakított kör-

nyezetében realizálni, amelyek szocialista társadalmi viszo-

nyok között, az adott politikai, kulturális és gazdasági 

helyzetben, a konkrét családi és intézményen belüli adott-

ságok mellett az ideális feltételek biztositását megközelí-

tik, vagy legalábbis bizonyos határig lehetővé teszik. 

E feltételek biztosítása, a pszichológiai szempontok 

ér•vényesitésén tulmenően elsősorban társadalmi lehetőség és 

feladat is egyben. A tudományok eredményeinek  gyakorlatban  

történő realizálása megfelelő társadalmi formát ás szemlé-

letet, gazdasági rendszert és ezekre támaszkodva megfelelő 

intézmények hálózatát tételezi fel. 

A problémakör összefüggéseit és kontinuitását tekintve 

a profilaxis tennivalóit az aktuális intézményen belüli és 

a társadalom szervezési, gazdasági feladatai köré sorolva 

mutatjuk be. 
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Az intézmények szervezeti és módszertani  

vonatkozásu lehetőségei a profilaxis terén 

a/ Az óvodai élet rendjét kialakitó óvónőre hárul az 

a feladat, hogy - felmérve a gyermekcsoport optimális fi- 

gyelő képességének időpontját - felelősséggel, fokozott te-

kintettel a széles amplitudóju életritmusban élő gyerme-

kekre, rögzitse a kötött foglalkozások időtartamát. /Erre 

az Óvodai Nevelés Programja is lehetőséget biztosit./ 

b/ Az óvodai napirend összeállitása során a nevelők fo-

kozottabban törekedjenek az ebéd utáni, passzív pihenő idő-

ben történő "előrehozására", az érintett csoportokban. En-

nek érdekében a megelőző étkezés időpontját is értelemsze-

rűen szükséges rögziteni. 

c/ A széles amplitudóju életritmusban élő gyermekek le-

hetőség szerinti, kisebb csoportokban történő neveltetése 

feltételeinek biztosítása - akár a körzetesités átlépésének 

lehetőségével élve - hogy az egyéni bánásmód,a kompenzáló 

célzatu hatások és a speciális napirend minél hatékonyabban 

érvényre juthasson körükben. 

d/ Fokozott pedagógiai pszichológiai felvilágositó te-

vékenységet fejtsen ki ugy az óvoda, mind az iskola pedagó-

gus kollektivája a szülők körében a szocialista életmódon 

belüli, kiegyensulyozott életritmus kialakitása érdekében. 

e/ Az általános iskolában tanító pedagógusok fokozzák 

a meggyőzést - a Szülői Munkaközösségre és más társadalmi 

szervekre támaszkodva - annak érdekében, hogy a tanulók in-

tézményben és családban töltött időszakát arányosabbá téve, 

az érintett gyermekek szülei fokozottabban törekedjenek az 

életkornak megfelelő napirend alakitására és annak tartalmas, 
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gyermekeik számára is hasznos, közös kitöltésére. 

f/ A folyamatos, könnyen érthető információ a jelen-

ségek, okok társadalmi és pszichológiai összefüggésének 

vizsgálata, elemzése is sokat segithetne a gyakorlati fel- 

. adatok megoldásában. Ennek érdekében látnánk célszerünek 

fokozottabban kiaknázni a Tv tömegkommunikációs hatását is. 

Napjainkban még inkább az ugynevezett "kerekasztal beszél-

getések" keretében itélik elsősorban megoldhatónak a műsor-

szerkesztők ezen problémákat. A társadalom széles rétegei 

ugyanakkor nem zivesen fogadják, ha direkt módon oktatják 

őket. Hatásosabb megoldásnak véljük olyan müvészi és peda-

gógiai értékű sorozatok beiktatását, amelyek szórakoztató-

an  nevelnék és tanitanák a társadalmat arra, hogyan élje-

nek és neveljenek a mai körülmények között. 

A társadalom széles rétesei körébe utalható 

vábbá gazdasági jellegü feladatok 

a/ A települések lakóbizottságai, a Hazafias Népfront 

aktivistáival karöltve ki tudják alakitani azt a szerveze-

ti keretet, amely lehetőséget biztosit arra, hogy a gyer-

mekgondozási szabadságon otthon tartózkodó anyák, továbbá 

a szociális és nyugdijas otthonokban élő, aktiv öregek ki-

sebb anyagi dotációért vállalják a tiz éves korukat még be 

nem töltött. gyermekek reggeli ellátását, nyugodt feltétele-

ket biztositva számukra. Megitélésünk szerint, a gyermekü- 

ket egyedül nevelő anyák feszitétt munkatempóján és fele-

lősségváilalásán lehetne elsősorban enyhiteni a szűkebb kör-

nyezetet jelentő társadalom előzőekben körvonalazott össze- 

fogásával. 

b/ A kisiskolás korban az "egésznapos iskola" szerve- 
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zése kinál - a napirend adekvát és a széles amplitudóju é-

letritmusu gyermekek életmódjához jobban alkalmazkodó - le-

hetőséget, kikapcsolódást, változatosabb tevékenységformá-

kat nyujtó keretet. 

c/ Az ipari üzemek a munkaidő 8 órás periodicitását 

általában 6h 14h 22h 6h -ig kialakitott intervallumokban 

szervezik. A széles körben nőket foglalkoztató üzemekben 

célszerűnek tünik annak a lehetőségnek a mérlegelése, hogy 

a folyamaton belüli periodicitás 7h 15h 23h 7h  -ig tagolt 

munkaidő tartamában rögzithető-e. Megitélésünk szerint a 

munkafolyamat intenzitását az utóbbii munkakezdést jelző 

időpontok sem gátolnák, ugyanakkor a kisgyermekes anyák 

munkakezdésének kiegyensulyozottságát, gyermekeik pihenő-

idejének reggeli órákban történő, további kiterjesztését 

lehetővé tenné. 

Ugyanakkor célszerűnek tünik, hogy a kisgyermekes a-

nyákat /gyermekük kisiskolás koráig bezárólag/ lehetőség 

szerint mentesitsék az éjszakai miiszak ellátása alól. A szo-

cialista brigádok együttmüködésén belül lehetőségét véljük 

ezen körülmények figyelembevételének és hatékony szerve-

zést igénylő kompenzálásának. 	. 

d/ Gazdasági kérdés a /Szovjetunióban már meglévő és 

jól bevált/ 24 órás óvodák létrehozása. Itt az óvodáskoru 

gyermek jóval az éjszakai munkakezdés előtt nyugodt, kie-

gyensulyozott környezetben tartózkodhat, kipihenheti ma-

gát. Véleményünk szerint - főleg uj intézmények létrehozá-

sa előtt - célszerü lenne tanulmányozni ezen intézmények 

napirendjét, szervezeti, gazdasági feltételeit. A haszno-

sítható tapasztalatokat hazai körülményeinkre adaptálva e- 
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redményesen kamatoztathatnánk. 

2/ A vizssálat  további irányai 

a/ Az óvodáskorban jelentkező hatások reprezentálását 

viszonylag szűkebb vizsgálati gyermekanyaggal tudtuk meg-

oldani, a hosszmetszeti vizsgálódás célját és irányát elő-

térbe helyezve. Ezért célszerűnek tűnik az óvodáskoru _min-

tavétel létszámának további kiterjesztése, az országos po-

puláció figyelembevételével. 

b/ Hipotézisünk bizonyitása folyamánn kerültük a müsze-

res vizsgálatok alkalmazását elsősorban azon okból eredő-

en, hogy nem állt rendelkezésünkre olyan hordozható ref-

lexiometriás készülék, amely a helyszinen lehetővé tette 

volna az ilyen jellegű vizsgálatok elvégzését. 

Ugyanakkor longitudinális vizsgálataink célkitűzése-

it tekintve ezt nem is itéltük szükségszerűnek, mivel Geréb 

György jelzett tanulmánykötetének tartalmát, - melyben el-

sősorban műszeres vizsgálatok eredményeivel demonstrálja 

a tanulók fáradtsága és teljesitménye közötti összefüggé-

seket - témafeldolgozásunk folyamán alapvetően  támaszkod-

tunk. 

Feltételezhető azonban, hogy a továbbiakban jelzett 

irányokon belül, adott rétegek keresztmetszeti vizsgála-

tában objektiv tényfeltáró és regisztráló eszközként ke-

rülhet alkalmazásra - akár laboratóriumi körülmények kö-

zött - pszichológiai vizsgálati műszer, készülék is. 

c/ Figyelembe véve a nyomon követett, sziles ampli-

tudóju életritmusban élő gyermeke, érdeklődésének ás in- 
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tellektuális képességeinek fejlődését, további kérdésként 

merül fel - elsősorban pedagógiai szociológiai szempontból - 

hogyan alakul a széles amplitudóju életritmusban élő tanu-

lók pályaorientációja a felső tagozatban. 

Mivel az óvodásbortól tiz éves korukig rendelkezünk 

- a feltárt eredmények alapján - fejlődési mutatókkal, e- 

zért megoldhatónak véljük az exploráció módszerével feltár-

ni az érintett tanulók körében a felső tagozat időszakát 

megelőző életutnak a vizsgálódás szempontjából lényeges • 

mozzanatait és feltételeit. A pályaválasztás előtt álló ta-

nulók életutját ilyen módon megismerve, adekvát módszerek 

kiválasztásával .és alkalmazásával feltárhatók a továbbiak-

ban a tartósan ártalmazott tanulók értékorientációi, a t&r-

sadalmi munkamegosztásba, történő bekapcsolódásuk attitűdjei. 

d/ Speciális problémakör - amely szervesen kapcsolódik 

témánkhoz, de kizárásos módszerünkhöz ragaszkodva tudatosan 

kiszűrtük és jelen dolgozatunkban igy nem tárgyaltuk - az 

egyedülálló anyák gyermekeinek, az árfalam szempontjából 

sulyosabb körülményeit és ezek hatását személyiségfejlődé-

sükre. Vizsgálatunkhoz kapcsolódó tájékozódásunk folyamán 

ugyanis olyan összefüggésekre utaló tapasztalatokat szerez-

tünk, hogy az alsó tagozatos életkor növekedésével párhu-

zamosan, fokozatosan növekszik az egyedülálló anyák gyerme-

-keinek aránya az érintett tanulók körében. Ez a következ -

mény, majd a továbbiakban ok, anyagi-szociális helyzetükből 

eredően zükségszerüen alakul ki, ugyanakkor a csonka csa-

ládban rejlő, fejlődést gátló tényezők mellett - feltevésünk 

szerint - fokozott mértékben és negativ irányban hat az é-

rintett gyermekek személyiségük strukturálódására. 
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