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I. ELŐSZÓ
A/ A hagyományos iskolarendszer, és a beiskolázási elv
birálata
Az 1960-al kezdődő évtized világszerte nagy jelentőségü abböl a szempontból, hogy a pedagógiával foglalkozó
kutatók és gyakorlati szakemberek egyre inkább felismerik
a hagyományos iskolarendszerek korlátait, s előtérbe kerül
az iskolarendszerek minőségi fejlesztése, c e rendszer
hatékonyságának a növelése. E kettős cél agy sor olyan problémát hozott felszinre, amelyek az előző esztendők folya.án
észrevétlenek :aradtak, vagy mellékesnek tűntek.
Az évtized ujraértékelte a Gyermek fejleszthetőségéről vallott nézeteket anna?' ellenére, hogy nem váltak be azok a
remények, al -elyek szerint a korai gyermekkorban r:;egkezdett
intenziv képzés az uj generációk intellektuális fejlődésének robbanásszerű akcelerációjót eredrényezheti.
Mindezek ellenére a kihasználatlan lehetőségek óriásak. Mindenekelőtt gyökeres változások tanui lehetünk az
intézményes nevelés rendszerében. A rendszer strukturája
és a képzési folyamat szervezeti keretei ugy alakultak,
hogy a gyermek fejlődési ütemét, - iaely adottságai és környezeti feltételei által aeghatározott - csak regisztrálni
képes. A rendszer hagyományos strukturája ugyanis a rendszerbe lépés pillanatától a fejlettség szintje szerint kategorizálja a gyermekeket, majd az egymást követő osztályokban a fejlettségi szint szerint ujból és ujból szelektálja őket. Az iskolarendszernek ezzel a kiválasztó funkcióval mindig rendelkeznie kell, de a hagyományos rendszer
ilyen irányu funkciója nem elsősorban az általános ős
s eciális ha`lamokra é•ül hanem arra hor.• a kör • eteti,
hatásoktól determináltan milyen fejlettségi szinttel lépett
be a rendszerbe, és a hatásoktól függően milyen fejlettséjet tudott elérni a rendszerben felfelé haladva.
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A hagyományos iskolarendszer strukturája éo szervezeti
keretei tehát szinte lehetetlenné teszik, hogy a környezet
által determinált fejlettségbeli különbségeket kiegyenlitsék
akár a rendszerbe lépés előtt, akár magán a rendszeren belül.
A probléra lényege tehát: a haayeménvos iskolarendszer
a felnövekvő jeneráció naptári életkovát veszi alapul. A ne-

ágiai-oszicholó iai kutatások pedig azt bizollyitjék. hem
olyan szervezeti kereteket kell létrehozni ' arelyek a tanulti
fejlettségi szintjére támaezkedó, abból kiinduló neveléstoktatást-képzést tesznek lehetővé.
•
Az eddigi törekvésekből ugar tUnik, hem azok a szervei, keretek igérnek megoldást, amelyek nal Malik
'k figyelvUl az életkori organizáci6g alapelvet, ugyanakkor
gazz$k a fejlettségi szint szerinti arganitzőciáe alapelvet is. A kettő szintézise lesz a jelenlegi zs'kutcábál
a kivezető ut. Arröl van ugyanis szó, hogy a fejlettségi
szintből kiindulva a rendszer olyin szervezeti kereteket
.:;Uködtet, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanaid, ha nem
is az adott élet'vbene de lef'al'bb az adott életkori szakasznak a edge táján elérje a regfelelő fejlettségi szintet, birt®kőion legyen mindazoknak a tulajdonságoknak,
képességeknek, késee'geknek és ismereteknek, amelyek biztoaitjék számára a rendszerbe történő belépéeker az azonos
es41s1 indulást. Ilyen törekvésként kell felfegni a jelenlegi helyzetet, mely szerint az 1-2. osztály tekinthető egy
érési szakasznak.
A fenti problémakör vázolása után érthetőnek tUnik,
hem a pedagógiában gigantikus zéretü kutat'sek indultak,
ner zeti és nemzetközi nezgalmak bontakoztat- ki. E munkólatok a jelenlegi iskolarendszer vala:°ennyi fokozatában folynak, de a legélénkebb tevékenység az iskoláskar előtti, és
a kislikelis kort /1-6. osztály/ felölelő szakaszban figyelhető moo

Összegezve: a jelenlegi iskolarendszer megoldatlan problémáinak oka, hogy megmaradt a hagyományos beiskolázási
modell. Amennyiben változtatásokat hajtottak végre, nela
kapcsolták össze az iskolaelőkészitéssel.
Mielőbb el kellene érni, hogy az iskolaérettségi vizsgálatok feladata ne csa k a szelektálás, hanem iskolaelőkészités
is legyen. Ehhez pedig megitéléeem szerint szükséges lenne
a gyermekeket 3-4 éves korban vizsgálni, majd ezen vizsgálatokat 5 éves kor táján megismételni. Igy a vizsgálatok
összevetése lehetővé tenné, hogy a fejlődésben elmaradt
gy ermekek jobban kiszürhetők, s ezek számára meg lehetne
kezdeni az 1 éves előkészitőt.
Ezzel az egyszerű eljárással megközelitően homogénné tehetnénk az iskolába lépők korosztályát. Az iskolaelőkészités
azonban jelenleg alacsony hatékonyságu, amely nem tesz lehetővé egy fejlettebb beiskolázási modellt, pedig mindezek
alapvető változtatására van szükség a felnövekvő generációk,
s jövőnk érdekében is.
B/ A vizsgálat során alkalmazott módszerek, eljárások

A magyar oktatásügy tarta1J. továbbfejlesztésóben és
a beiskolázandó gyermekek differenciáltabb oktatásában-nevelésében alapvető jelentőségű az Oktatási Minisztériur Általános Iskolai Főosztályának 1974-ben megjelentetett "Állásfoglalás az iskolaéretlenség megállapitásáról és pedagógiai
korrekciójának szervezési feladatairól" szóló hivatalos közler.énye. Az állásfoglalás "Az iskolaérettségi vizsgálatok"
cimü fejezetének 2/d pontjában a következőket közli:
"Az óvodások, az óvodába nek. járó, otthon nevelkedők és az
iskolára előkészitő foglalkozáson résztvevők iskolaérettségi vizsgálata után az enyértelmüen el nej • dönthető iskolaérettség esetén a revelósi tanácsadó kapja Leg a gyer:::ek
:

teljes vizsgálati anyagát.

Következésképp a nevelési tanácsadóban folyó vizsgálatok tehát sziporuan kierészitő jellegüek, r.;ivel csak azok a gyerekek kerülnek ide, akikről egyértelműen nei:: állapitható meg
a beiskolázás minősége. A nevelési tanácsadók feladata tehát az iskolaérettség vagy éretlenség regállapitása, az iskolaéretlenség további differenciálása, valamint javaslattétel a differenciált döntések reghozatalához.
A tanácsadóba behozott gyeri.ekek alapvetően 2 szituációban
Merülnek vizsgálatra:
1/ csoportos vizsgálat
2/ egyéni vizsgálat keretében.
vizsgálatok lefolytatása országos szinten megközelitően
azonos, hiszen a tanácsadók vizsgálati anyaga az eddig isert szakirodalom segitségével került összeállitásra. Azt
mér a gyakorlati élet diktálja, hogy egyre inkább azoknak
a kutatásoknak kell előtérbe kerülni, amelyeknek célja feltárni az iskolai tel j esitmény zavarai r:Lögötti okokat, a
különféle tanulási nehézségekre magyarázatot, esetenként
korrekciós lehetőséget nyujtani. Ugyanis különböző kutatásokból isr;eretes, hogy a magas intellektus egyedül ner_ elégséges a sikeres teljesit«iényhez. Olyan vizsgálatokra lehet
hivatkozni, r'telyek az étlagosnál magasabb intellektusu gyerekek életutját kisérték figyelemmel és arra a i ,egállapitásra
jutottak, hogy döntőbbek az intellektusnál a motivációs és
szer:élyiséj tényezők.
'..

Ez a szeulélet az uralkodó a Tolna Legyei Nevelési Tanácsadó
munkájában is, amelyre a későbbiekben visszatérek.
Annak ellenére, hogy a vizsgálati eljárások megközelitően
azonosak - az is.:!ert szakirodalou felhasználásával készülnek mégis ugy érzeti szükséges lenne az adott vizsgálati anyag
egységesitése, standardizálása. Ugyanis arra a megállapitásra
jutottam a Tolna megyei Nevelési Tanácsadóban végzett vizogálódáeair.; során, hogy az iskolaérettségi vizsgálatok folyar_á_

a rendelkezésre 616 tesztek és egyéb eszközök eltérő módon
kerülnek felhasználásra.
Vagyis: egyáltalán nem biztos, hogy egy vizsgálatra beutalt
gyermeket u gy anazokkal az eszközökkel vizsgálnak reg, mint
pl. a főváros vagy egyéb megyék nevelési tanácsadóiban.
Egy konkrét példát alapul véve: egyáltalán nem végeznek pl.
intelligencia vizsgálatokat, hanem a gyermek intellektusát
egészen más módszerekkel és eszközökkel tárják fel.
/Erre r ajd a konkrét vizsgálati részben kitérek, s fejtem
ki erről a véleménye:./
Felvetődik a kérdés; vajon a rnegsziirt és valamilyen minősitéssel illetett gyermek objektiven lett-e megitélve, s
az egységes beiskolázás esélyeinek megfelelt-e?
Az objektiv regitélást nem a saját eszközrendszerhez és
normákhoz viszonyitottan érteL, hanerr, ugy, hogy ez a gyermek
vajon ugyanazt a minősitést kapná-e más nevelési tanácsadóban? Ezért vélem ugy, hogy ne csak "Állásfoglalás" jelenjék
meg, hanem egységes, standardizált vizsgálati eszközök sorozata, helyeknek használatát valamilyen végrehajtási utasitás tenné kötelező érvényii.vé.
:

Mindezek után tekintsük át az iskolaérettség megitélásében szerepet játszó összetevőket, s azokat a i :ódszereket,
melyeket a pszichikum egyes szféráinak vizsgálatára általánosságban használnak.
:

Általánosságban vizsgálni kell a gyermeknél a szm,atikus,
szociális és pszichés érettséget az ismert szakiroda1'::i anya;
alapján. Már itt szeretném felhivni a figyelmet arra, ho gy a
Tolna megyei Nevelési Tanácsadó módszereiben eltér az elfogadottól. U gy anis a szomatikus érettség nagyon szük területét vizsgálják, intelligencia vizsgálatokat ner. végeznek.

Az objektivebb beiskolázós szeipontjéból talán jobb is, hogy
::unkájukba bevonják a gyer:.ek-ideggondezát, ahol a szor_:atikus viz©g slatok nagy részét végzik.
A tanácsadóban folyó vizsgálati módszere: agy: alébbiak:
►

.

er_berrajz /órtékelée a goadenough-féle skála alapján/
a vizsgólattól való félelem feszülteéglevezető szerepét
lótjuk benne
- KIM próba
Strébel-féle sematikus ébrézolás
- Snijders-omen teszt /nentélie képességek megitálésére/
a/ formaéozlelée és téri alakzatok ializiee - szinté-

zie.

b/ ee *2iletes összefüg k leii
c/ absztrakciós szint
d/ ( lékezés
- Dotinancia vizsgélat /a vezető kéz és szeg, neghatérozéséra/
a/ kártyaszortirozée
b/ kézkulcsolós
c/ golyóátrakás pohárba
d/ hengeren keresztül "kukucekélós"
- Finom mozgások vizsgálatéra
a/ szóit®16 korongok két kézzel történő dobozba rakása
b/ ^;indkét kézzel körök raj zoltatésa
- Bender próba
Téri relációk vizsgálata
Ezen vizsgélatok lefolytatósa és értékelése szolgáltatja az
alábbi r- iinósitéseket:
1/ Iskolaérett, az éltalénoe
la le osztnlyéba felvehető
2/ iskolaérett. Beszédjavitis Nerd,
3/ A mindennapi iskóléba jérde alól 1 tanév tartanéra felrenthető
4/ Az óltalán©s iskola korrekciós 1. oeztólyéba utalva
5/ Áthelyező Bizottsé.; elé utalva.
-

2141 Az iskolaérettcégi vizsgálatok tór:aktirének ezakirodalr;i

ittekintéQe ner;zetköli és hazai vonatkozásban

A dolgozat tómájénak aktualitása. Indokoltsága társadalMt t pedagógiai, zichológiai sze-pontb61
A dolgozat aktualitssót mindenekelőtt az előző fejesetben vázalt minőségi feilesztés igénye adja. Ez az igény
az 1960-es évek Asedik felétől világviszonylatban előtérbe kerül. A minőség fejlesztésének i$ínyével együtt jár a
rendszer hatékony növelése iee
Ebbe a komplexumba tartozik mint közektat'epolitikai
/de neir csak az/ probléma az iskolába lépő gyermekek nevelésének - oktatásénak Ugye. Ez nem korlátozódik cask a 3-6
Líves korosztályra, hauoa kiterjed a 6. osztály befejezéséig.
A pszichológiai kutle0001tárták, és hangsulyozzók azon
hatások fon tosságát o alsiyrk * gyerr,eket a 3--6 éves szakaszban érik, ugyanakkor azt is bebizenyitotték, hogy a felnövekvő generáció fejlettségi szintje jelentődet. eLJelhetó 361
szervezett 6e irányitott intézményes nevelős keretein belül.
=lvárhatÚ tehát, hegy egy 361 funkoiondló rendszer, mely telitett megfelelő tartalommal,, a jelzett kutatásoknak megfeleljen. A tények azonban eajr e nem ezt igazolják.
8"t: azt bizonyitják, hogy óriási szakadék tátong a pedagógiai elvélet és oktatási gyakorlat között. Mi t ere bizonyitja ezt jobban, mint azok a döbbenetes szánadatok, oplyek
néhai ..üvelődéeügyi Aniesterünket arra késztették, hogy
körlevélben forduljon valaMOOnyi 0460gushoz a tanévvesztések, bukások, az iskolából 141110110k számának csökkentése
érdekében.
Emlékeztetőül az ominózus körlevélből néhány számadatot szeretnék ismertetni.
Az isr:ertetett adatok az er..litett 6. osztály befejezéséig
szolgálnak jelséskóat, különös tekintettel az iskolakezdés
2 ívfolyamára, valaatst a felső tagozat első 2 évfolyar:óra.

—
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1. osztály

2. osztály

6. osztály

5,3 %

8,4 %
5,2 %

9,1 %
4,4 %

5,9 %
6,1 %

7,1 %
7,4 %

5,6 %
6,1 %

1951/52.

16,5 %

6,8 %

1961/62.
1965/66.

10,6 %
11,4 %
11,4 %

1970/71.

5. osztály

Megjegyzés: a jelzett adatok az adott korosztály %-os arányát mutatják az összlétszámhoz viszonyitottan a bukésok
számét tekintve.

Tanév

Ismétel

Osztályozatlan

1951/52.
1961/62.

7,0 %
6,9 %

5,6 %
2,7 %

1965/66.

7,2 %

1970/71.

7,4 %

2,9 %
2,7 %

Kimaradt
3,9 %
1,0 %
1,3 %
1,3 %

A számokkal érzékeltetni kivánt probléma pedagógiai vetülete parancsoló szükségként veti fel tehát egy korszernb
beiskolázási rendszer létrehozását, s ezzel paralell tartalmasabb iskolát megelőző intézményes nevelést ás iskolaelőkészitést követel.

Tovább vizsgálódva szer,,betünő, hegy az oktatási-nevelési
strukturában is változások következtek be. /Ennek ellenére
a jelenlegi iskolarendszer, az abban folyó munka ugy alakult, hogy gyermekeinket az iskola a belépés pillanatától
fejlettségük szerint kategorizálja.

IMO
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Következésképp a különböző fejlettségi szinten állá tanulók
közül azok, akik a fejlődésben elraradtak /retardáltak/
r.ór az Olaő napokban 1:Ápéehátrányba kerülnek. A jelenlegi
iskolarOiazer tehoit lehetetlenné teszi, hogy a különböző
körlay*Sliti hatáeek tital kiváltott fejlettségbeli különbségek kiesenlitődjenek. Ezek a tanulók fokozatosan háttérbe szorulnak a közös esztálynunkában, előbb-utóbb le:aradnak, évfolyaiisuétlőkké válnak. A jelenlegi gyakorlat tehát
az iskolába lépésnél az amott kermOtély naptári életkorát
veszi alapul, s nerc abb81 indul ** bogy a r-,yerrek az adott
életkori szakasz végén elérje agfeleló fejlettségi szintet. Ezt a problémakört támasztja alá a külföldi és magyar
tapasztalatok egyaránt. A külföldi vizsgálatok szerint legkevesebb 8 - 10 % között van az esélytelemül induló tanulók száma, raig HA NÉ Erős Anna 1960-ban megjelent dolgozatában 100 megvizsgált tanuló esetében ugyancsak 8 %-ot
,utatott ki.
Egy káAebbi vizsgálat 1966-se adatai szerint 437 budapesti és vidéki gyermek közül már 13,8 °x-et talált éretlennek. Az azonos esélyű indulás követelménye tehát mind
égetőbb oktatáspolitikai problémává növi ki meet. Ezért
hazánkban 1964-4en kötelezővé tették a beiskalízéei vizsgálatokat.
Dr. NW József igy ir eről: "Napjainkban a modern
pszichológia, Piaget-vel egye. tt egyértelailaa azt vallja,
hogy a 7 éves kor körül uj szakasz kezdődik 1 gyornek fejlődésében, akkor fejeződik be az első alaLváltozás, a
r;yelinizáció és a pszichikus funkciók többsi'iben is minőségi változás tapasztalható. Nyilvánvaló, hogy az iskolakezdés életkora enpirikue jegfigyelésekre épült fejlődéspszichológiai kategóriaként kezelhető egészen ez intézménye nevelés kezdetétől.
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Ez a fejlődéspszichológiai kategória képezte és képezi
ra is a beiskolázie egyik feltételét, ai•ely évszázadok
alatt társadalmi •eekássá szentelült. ♦ kötelező oktatós
bevezetésér az iekela'_:ezdés életévét ner kezelték a revcn.
Az adott térsadalor"ban kialakult szokásrendszertől függően
a gyermekek jelentős hányada egyndstál egy, cactle, több
évvel is eltérő Áletkerhan kezdhette meg tanulni mit.
A kötelező oktatós bevezet: qe után azonban gyökeresen
rlesv€,ltozatt a helyzet. Az életkor fejlődéspsziehológiai
kategóriából nerev jogi kategóriává vált. Ma yarerezágon
a beiskolázási életkcr a G. életév, amelyet augusztus 31-b
be kelt tölteni,"
Iekelarendszerilnk, melw tehát az életkori alapelvre
épül, a legkülönbözőbb fe jlettaégii gyermekek belépősét
teszi lehetőv4, e aztán neil tud r.:egbirkőzni ezzel a heterogén tti-éggel. Miután a gyermekctrnek külörböaő a fejlettségi szintje, az iskola viszont azonos követel*ényeket
tánav t, ezek teijesitérére adott időt szab mos. a gyer'1(2!:E.'' :fagyon kiilönbeizó mc rtékben képezek a kővetelr+iények
teljesitáuére, a igy jönnek létre a killönbözőő kategóriák:
jók, Uözepesek, ,yengék, haladni képtelenek.
.

Mi tehát a r^efroldés? A kieérletek arra engednek
következtetni, hogy her:ogénebbé kell tgei az iskei óba
144 korosztályt. Ezeket az igényeket figyelembe véve
fokeeettabban i.eriil előtérbe itthon és ktílföldtin az ieko-laérettsEjr, illetve iskelaéretl énség kérdésével való foglalkozós. Megjegyzendő azonban, hogy az iskolaérettségi vizsgálat ön'-,aggban véve ner képes megoldani a honegenizáléc
probl:br=alját.

B/ Az iskolaérettség fo ;alr.ának értelmezése
A gyermeki személyiség fejlődése, fejlesztése hosszu
és kitartó folyamat eredménye. A fejlesztés a közvetlen
és közvetett környezet szokásrendszere, többé-kevésbé tudatos és a kifejezetten tudatos /nevelőintézmények/ aktiv
hatása a személyiség fejlődésére. Ebben a kifejezetten
tudatos folyamatban játszik vezető szerepet a nevelés,
amely azonban csak akkor lehet hatásos, ha figyelembe
veszi a jyermek aktuális személyiségét.
A belső érés, és a gyermeket körülvevő környezet
változásainak kölcsönhatása hozza létre azt a fejlődést,
amelynek során kialakulnak azok a képességei, tulajdonságai,
melyek alkalmassá teszik az iskolai élet elviselésére.
Kialakul tehát az ugynevezett iskolaérettség állapota,
amelynek terminológiája körül nincs egységes érteliezÉs,
A fogalomnak többfajta megközelitése, felfogása ismeretes.
Dr. Nagy József irja az alábbiakat: "A probléma magával az iskolaérettség fogalmával kezdődik. Az érettség
az öröklött adottságok fétisének hitére épülő fogalom volt,
amelyet ua mér meg lehet tölteni korszerü pszichológiai
tartalommal, tehát ha hordoz is rossz izü emlékeket ez a
szó, napjainkban Már terminológiai problémává zsugorodott."
Más ::egfagalmazás szerint az iskolaérettség = aktiv,
kreatív adaptáció, ahol az aktivitás a pszichikum készenléti állapotát jelenti, tehát állandó befogadóképességet
feltételez.
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A kreativitás olyan értelemben használatos, hogy a tanuló teljes személyiségével jelen van az adott témában,
régebbi ismereteiből képes a témához hozzátenni, analógiákat vesz észre, ujszerüséget fedez fel, tehát alkotóképes.
Adantációja révén pedig beilleszkedőképes /szociálisan
érett/. PreblérFahelyzeteit, konfliktusait ugy oldja reg,
hogy iréeokat nem káreeit, önérvényesitését megvalósitja,

ugyanakkor uegtartja mások barátságát, magát ser, rekeszti ki a közösségből.
Ismét más kutatók szerint az iskolaérettség elsősorban endogén tényezőktől reghatározott növekedési folyamatok függvénye, s ez szabja lile€;, mikor lesz a gyermek
iskolaérett. /Ilibás felfogás/ A valóság az, hogy a szel-

fejlődés sokkal nagyobb iértékben függ az exogán
feltételektől. következésképp a szellemi érettséget a
környezeti és nevelési befolyások együttesen határozzák
meg.
Két néi:et szerző: HECKHAUSEN és KEMMLER azt tartják
kiindulópontnak, hog y a lelki-szociális érettség döntően
a gyermek önállóságától függ. Ez pedig része annak a nevelésnek, amelyben az óvoda részesiti a gyerreket.
Egy másik német szerzőpár: CLAUSE á3 IIIEBSCH az
emocionális tényezők befolyását hangsulyazzák, Az iskoláskor előtti időben két nevelési szituációnak tulajdonítanak döntő jelértőséget: család és óvoda. Miután e
karai gyermekkorban az emóciók dominálnak, a pozitiv
érzelmi benyomások stabilizálják a pszichés fejlődést.
Ezeknek beállitottságformáló hatásuk van és az ember
értékelő módjának kialakulása szerpontjából is jelentősek.
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Mivel a korai gyermekkorban rakjuk le későbbi személyiségének alapjait, ekkor alakul ki akarásának jellege és stilusa,
ekkor szivja magába példaképeit, a sikerélmények és a védettség érzése maradandó értékké válnak. Ezért a pedagógusnak, szülőnek arra kell törekednie, hogy a gyerek minden
ténykedésében megteremtse a pozitiv e ocionális kapcsolatokat. Azokban a családokban, ahol ez hiányzik, nem; biztosított a EryeTmek pszichés érettsége.

._:

Véleményüket summázva: "A gyermek akkor válik iskolaóretté, ha képes arra, hogy a vele egyt.oruak társaságába
beilleszkedjék, és csoportkötelékben tudjon :ismereteket
elsajátitani. A legtöbb gyermek ezt a fejlettségi fokot
a 6. életévben éri el."
A fogalmi tisztázatlancég mellett megoldatlan probléma
az is, hogy ebben a fogalomban egyáltalán mit jelent az
"iskola". Vajon az ellenpólus, az iskolaéretlenség azt
jelenti-e, hogy a gyermek nem tud eleget tenni az iskola
követelményrendszerének? A követelményekhez viszonyitottan
érett vagy éretlen? Reálisak-e a követelmények? Ha igen,
akkor ki az éretlen? Kérdés tehát, hogy kellő egzaktsággal
megállapitható-e ki az iskolaéretten?
C/ Az iskolaérettségi vizsgálatok kialakulásának
szükségessége ás történeti fejlődése
Szülők, pedagógusok szánára közismert tény, hogy a
gyermek életének egyik legjelentősebb fordulópontja az
iskolába lépés. A sikeres start deterl:=inálja iskolai pályafutásának ereduényességét, a sikertelenség pedig károsan
hat a szer.:élyiság fejlődésére.
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Tehát a kiinduló probléma ismét: mely életkor tekinthető
obje'ktivnek a beiskolázás számára? Éppen szórt eltérő vélemények alakultak ki az iskolakötelezettség korának meghatározásánál. Már Comenius is a következőképpen foglalt
állást: "ha ezt korai időpontra teszik, fennáll az a veszély, hogy tulterhelik a fejletlen gyermeki agyat, ha
ellenben későbbre helyezik a beiskolázás időpontját, akkor
támogatják a hibás fejlődés lehetőségét."
Comenius a 6. életévet jelölte alkalmasnak, ERASMUS, LOCK E
és mások korábbi, ROUSSEAU, ARNDT, FICHTE pedig a későbbi

beiskolázás mellett törtek lándzsát. Ez a különbözőség ma is
kitapintható, ha végig tekintjük az egyes országok beiskolázásának korhatárait. Észak-Amerika államaitól Nyugat-Euröpán
keresztül, bezárólag a szocialista óllal»okig 4-7 év között

mozog a skála. A korai beiskolázás és az iskolai megterhelés azonban nincs szinkronban. Már MAX von PETTETtKOFFER
1865-ben panaszkodik a tanulók tulterheltségéről, s ez a
probléma 100 év távlatából seE került le a napirendről.
Napjainkban pedig különösen világjelenség a tulterhelés
elleni küzdelem.
A tények logikájából következik, hogy azokban az országokban foglalkoztak elsősorban az iskolaérettség problémájával, ahol alacsony a beiskolázás korhatára. Elsődlegesen
tehát az USA, Anglia, Franciaország, Németország és Svájc
pszichológusai foglalkoztak e témakörrel.
Ezzel szemben a Szovjetunióban nem merült fel az iskolaérettség vizsgálatának szükségessége arra való tekintettel,
hogy itt minden gyermek 7 éves korban válik iskolakötelessé.

Ugy találták, hogy ebben a korban a gyermeket a feladatkészség, a felelősség érzése ás az iskola utáni vágy jelle;zi, s ezek az iskolaérettség fontos para:,éterei.
Az USA-ban HALL, BALDWIN, CATTEL a iult század végén
végeztek ilyen jollesír vizsgálatokat, Franciaországban
BINET-SIl10N elkészíti az un. "intelligencia"-vizsgálatokat, Németországban pedig JANKE /1891/, STERN /1920/,
PE ING /1926/ nevéhez fűződnek a kutatások.
Termászctszeriileg a kutatások a kezdeti időszakban
meglehetősen szik körre szorították le a vizsgálatokat.
Ezek hordoztak magukban metodikai ás metodológiai problémákat. Alapvető problémájuk volt, hagy az értelmesség
megállapitásának színvonalára szükitették a beiskolázási
alkalmasság problémáját. Ebből a szemléletmódból következhetett, hogy az érett rég megállapításánál pusztán e
megismerő tevékenység egyes részriUveleteit vizsgálták.
Ugyanigy hibás koncepció volt, - mint ahogy bebizonyosodott -, hogy az iskolaéretlenség elsősorban neL a fejlődés
intellektuális zónáját érinti, hanem a nem intellektuális
tényezők hatásával kapcsolatos. Ma vár tudományosan bebize-

nyitott tény, - bár az arányok körül viták vannak -

,

hogy az iskolaéretlenség a vizsgáltak körét tekintve 30 %-

ban értelmességi hiányosság, 70 %-ban magatartászavar.
összegezve: az iskolaérettség leszükitése kizárólag Intellektuális szintre hibás koncepció, ás a szenályiség torz
raegitéléséhez vezet. További előrelépést jelentett e táriakörben THUPSTONE 1931-ben megjelent tanulL-ánya a tesztek
valid.itásáról és reliabilytásáról. Ettől az időtől számithatjuk a tesztek ezéleskört elterjedését az iskolaérettségi vizsgálatokban.
Megállapítható, hegy az eddigi eljárások, vizsgálati Tód-

szerek általában egysikuak voltak, nem biztositották a
pszichikum adekvát megismerését.

_1

G_

Nem véletlen, hogy a további vizsgálatokban orvosok is
bekapcsolódtak, s ebből a szerpontból ZELLER és HETZER
/1936/ munkásságát kell kiemelni. Nevezettek a beiskolázott tanulóknál párhuzamosságot tapasztaltak a testi ás
szellemi fejlődés között. Ez az összefüggés azonban csak

nagy általánosságban igaz. A korán beiskelázett /5 év/
tanulóknál tapasztalható a szinkron fejlődés hiánya. Ha
ezeket a gyermekeket később iskolázzák be, a fejlődésben

semmi rendellenlesség nem mutatható ki.
Ezekesek a gyerekeknek a fejlődése mtatja - korai beiskolázás; inadekvát iskolai szituáció -, hogy a szoati :uspszichés érettség elérése nemcsak biológiai, hanem környezeti tényezők függvénye is.
Megállapitható tehát, hogy az értelmességi tényező,

valamint az első alakváltozáshoz tartozó testi fejlődésben megfogalmazott követelmények az iskelaérettscg lényegéhez tartoznak, de nem merítik Id annak totalitását.
Joggal várható tehát, hogy az iskolaérettséget több oldalról kell körüljárni, s ugy kell kezelni, mint több dii:enzionális fopal at.
.

DANZINGER /1932/ volt az a kutató, aki szerint az

is;.colaérettség nemcsak a testi fejlettség ás az értelmesség meghatározott szintjével jellemezhető, hanem a teljes
személyiség többirányu fejlettségének állapotával.
Me;itélése szerint az iskolai munka eredményességében vagy
eredménytelenségében döntőek az értelmességen kívüli tényezők. Ezek közül is elsősorban bizonyos "mag tartásfeltiz-

nőségek", ..:eiyek maguk után vonják az iskolához való alkalmazkodási nehézséget, ezzel együtt a tanulás kudarcát.
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Ezeken a "magatartár feltünőeégeken" elsődlegesen a. magatartási mád feletti uralom hiányát érti, mely kitartáshiányban, koncentrécióképtelenségben, s ezen tul az iskola magatartár; norrativáival szembeni csszeiitk zéaben
nyilvánul meg. Tehát: minden el.an iskolaérett i vizs:ólat hatástalan és eredménytelen, aeely csak egyes képességeket kutat, s nem a pázichiku; totális meGismerésére törekszik.
É ppen ezért, ...a már a vizsgálatok ktzport j ában nem az egyes képességek rFeppfigyelése dominál, hanem: az egész szeryély iság fejlődésének és érettségének áttekintése szerepel. /SCHMIDT 1964 LEWIS-PACELLA 1946 RtHLER 1951
HETZER-TENT 1958/
A cl tehát nem az, hogy tetten érjük az egyes képességeket
vagy azok összegét, hewer::, hogy elérjük az egész sze: élyiség funkcionális szerkezetét, r.eiyben a kdlönböző pszichikus funkeiúk elhelyezkednek.

ö

_

A gyerrekneh azonban ce-Lcsak érettnek kell lennie
bizonyos tevékenységek elvégzésére, hanem a beilleszkedés képességével is rendelkeznie kell. Ezért tehát az egyénileg végzett vizsgálatok nem megfelelőek, mert a beilleszkedés lehetőségét nem képesek vizsgálni. Ez indokolja a
vizsgálati módszerek továbbfejlesztését, e e=;y fejlettebb
módszer kidolgozását. Igy jutunk el a csoportos pszichclágiai viT,sgálatokhoz.
Összegezésként az alábbiakat summáz'r!atjuk: a totális
személyiségvizsgálat eredményeit szem előtt tartva tehát
az iskolaérettségnek az alábbi l'erponen eit 3 a5r';Prh tok
T-; eg;
a/ testi
...
b/ értelr,i-r~ e€isn erű
c/ érzelmi-értékelő
d/ szociális
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Az értelmi komponens azt jelenti, hogy a megismerés folyamatában e: gyermeknél az analitikus-ezinteti,.us tevékenységek, a fogalomalkotó műveletek kifejlődőse uj kapcsolatok elnajétitásában fejeződik ki. Ugyanakkor minden
pszichikustevékenység velejárója az trzelmi-értékelő
összetevő jelenléte.

Gyerekkorban viszont ez a domináns. [ z érettségi vizsgálatokban tehát e A. ét szférai harL onil-ue fejlődésdnek
vizsgálatáról van szó.
.

:

A szociális komponens létjogeoults gát az a természetes folyamat adja, hely szerint a gyermek minden közösse, bec önérvényesitését kivánja rne' vai ósitani. yz megnyilvánul abban, hogy egy meghatározott ranghelyzetet
igyekszik i agának elfoglalni, s ezt hírnaiva? is elfogadtatni. Tulajdonképpen e mögött az a szükséglet áll, hogy
elismertesse magát az osztálytársaktól, s ez a szükséglet
a forrása a ^pár korábban eiJitett 'hnagatartásfeltünőségeknek".

Az a gyermek, aki elfogadtatta magát kortársaival, s aki
a kortérscsoport normativáit is magáévá tette, jól őrzi
ínagát a közöeséf,ben, szereti az iskolát, egészséges önbizalommal vág neki a feladatoknak, s a feladato'::aegoldásában állhatatosságot, kitartást tanunit. Ezért itéljük
lényegestnek a. beilleszkedés tényező:ét, mint az iskolaérettség szociális konponensét. Befejezésül álljon itt
BAAR véleménye: "az iskolaeretteégi vizsgálat nem "szürő-

vize ;ólat", hanem gyógyitó eszköz, amely megteremti az
iskolai nunk_ára való alkalmasság feltételeit, és a ezemélyiség fejlődését is helyes irányba tereli."
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D/ Néhány megkö2elit6e magyar kutatók szemszögéből
Az Iekolaéretteég fogalmának tisztázása körül jócskán akadnak eltérő megitólések - mint az előző fejtegetésekből látszik -, de ennek ellenére ugy véled hasznosnak
igérkezik néhány hazai kutatónk véleményének; kozreadása.
Annál is inkább, a,ert az eltérő vélemények hangsulyezettan állitják előtérbe a probléma társadalmi fontosságát.
/Lbben megegyeznek./
Dr. Réti számes külföldi kutató munkássága alapján
ugy véli, hegár az iskelaérettsóg több dir. enzirnálie fo-palom, ezért e ezer7élyisóg 'ko::plex vizsgálata hozhat csak
eredményt. Véleménye az emóciók szerepéről megegyezik
Clauss-Hiebsch véleményével. Az alábbiakat irja: "a tapasztalatok azt mutatják, hogy fejlődési zavarok ner» ott
lépnek fel, ahol a fizikai ellátottság hiányos, hane!: ott,
ahol a gyermek emocionális szükséglete a szeretetre, gondozásra, és a családi kaocselatok szilárdságára tartósan
vagy időlegesen kielégitetlenül marad."
Dr. Lőrincz megitelése szerint az iskolaérettség a
személyiség energetikai potenciálját jelenti meghatározott
isr_.eretanyag elsajátitására a viszonyulási és alkalmazkodási struktura i eJgfelelő ! oordiuáltsága mellett.
:

Dr. Radnai Béla abban látja az iskolaérettség lényegét, hogy a gyermek egy adott feladat elvégzésére pro,;ram
szerint életre kénes.
Egy kutató team szerint /Lőrincz, Palkó, Petrován/ akkor
beszélhetünk iskolaérettségről, ha a személyiség az alábbi
karponenseket hordozza magában:
1/ testi és szellemi fejlettség meghatározott foka
2/ ebből adódó teljesitr.ény
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3/ önálló iskolai munkára való alkalmasság
4/ a viselkedés, fegyelmezettség, közösségbe való
beilleszkedés i::értéke
5/ testi-szelle:i és környezeti adottságok összefüggései
6/ a munkát zavaró és segitő tényezők.
Dr. Bergmann Erzsébet plasztikus regfogalmazósa szerint:
"az iskolaérettség az idegrendszeri érésnek és a személyiségfejlődésnek az a szintje, ar ikor a gyermek érzelmileg
már elfogadja a feladathelyzetet, érdeklődése a közeli és
konkrét ismeretek körétől a távolabbi és absztrakt felé
terjed, képes a huzamos közösségi alkalmazkodásra, és
gondolkodását, valamint egész tevékenységét a feladattartás és egyre önállóbb problémamegoldás jellemzi."
:

Végül, de nem utolsó sorban érdemes Dr. Szabó Pál néhány megállapitását idézni, aki egyike volt azoknak, akik
elsőként ismerték fel hazánkban a szűrővizsgálatok fontosságát, és hangsulyozta a pszichikum komplex megismerésének
lehetőségeit.
Megitélése szerint az iskolaérettség /azaz, hoa a gyertek
képes legyen az iskolai követelményeknek eleget tenni/
alapvetően két tényezőtől függ:
1/ a gyermek megfelelő fejlettségétől
2/ az iskola reális, a gyermek teherbiró képességét
figyelembe vevő követelményeitől.
Köziem ert, hogy a személyiség fejlődése biológiai és pszic:

hikai sikon folyik egymással szoros kölcsönhatásban.
Megfelelő biológiai fejlődés nélkül nincs pszichikai fej-

lődés, ez viszont befolyásolja a szomatikus fejlődést.

Ahhoz, hogy a fejlődés harLónikua legyen, szikség van
/biológiai és pszichikai téren/ bizonyos veleszületett
• to' .o'_r me elv ő kö n ezetre a Lürnjezetnek
egyénre szabott, céltudatos nevelői ráhatásaira.
Az örö l4s, az adettságok r:int endogén tényezőin, és
a ki3r:7yezet, a nevelés, tanulás L int exogÁn tényezők
k 5lcs 5nhatáeai igy egészitik ki egyr ást és owtitt f.r ól3ék a sze^sélyisétet. Ezen érty az egyedi War e gyedi
3e1lezzőinek €ajáta összeeségá#e /testi és lelki tulaj_
denságok/
Vagyis: az 1skl1aáre toket sicker látja biztositottnak, has "a gye *k
beesififejlettski, pszichés
és szociális azompentból k'pes megfelelni az iskolai követelr,ényeknek anélkül, hogy a tanitás káros hatással lenne
testi vagy pszichés egészségére. Azaz: ha rJinden 8zepent1)6l adekvát számára az iskolai munka, e a vole járó megterhelések."
Elr_.életi megnyilatkozásaiból következik, hew es tikolaéretteég feltételeit az alábbiakban látja biztositettnak:
I. I3iológiai téren
a/ testi fejlettsége és teherbiráoa olyan legyen,
hogy a beiskolázáaeal járó fizikai megterheléseket elviselje
b/ idegrendszere ép legyen
o/ i*agása legyen bsszerendezett. Legyen kénes~ a
finer•. mozgások elvégzésére
d/ értékezervei legyenek épek. A külvilág ingereit
a valóságnak megfelelően fogfék fel /inger laszroakci'/
o/ beszéde alakilag és tartalmilag kerdnek megfelelő
legyen /pdszeeég, megfelelő szókincs; olvasas irás tanuláshoz/.
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II. Pszichikailag
a/ legyen Inunkéra érett. El tudja végezni a kapott
feladatokat
b/ legyen erkölcsileg érett. Lreezen felelősségérzetet; kötelességtudatot, törekedjen feladataiban a fel:'erülő nehézségek leküzdésére.
c/ figyelL e legyen aktiv, kellő erej-ü és kitartésu
/10 - 15 perc/
d/ értelr .i téren - tudjon analitikusan gondolkodni
- legyen képes eleji absztrakcióra
• legyen képes eler,i logikai és
koribinati v kapcsolat megterer tésére
e/ emlékezete legyen kellően fejlett; biztosítsa
számára a tanulást
f/ érzelmileg legyen kiegyensulyozott /impulzivitás - gátcltság/ - alapja a közösséghez való
alkalmazkodásnak
g/ akaratilag legyen képes öniaga szabályozására
.

III. Szociálisan
a/ igényelje a közösséget, alkalmazkodjon annak
normáihoz
ti/ rendelkezzen a szabályokhoz alkalmazkodás képességével
Összegezve: araiig a pszichikun a fentebb jelzett mutatókhoz elér, hosszu fejlődési folyamaton kell hogy keresztül
ren j en, relynek kialakitásában az endogén és exogón feltételes i ölcsörhatása jétsza a fő szerepet.
~
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III/ Az egyének szocializációs fejlődése és az iskolaérettség összefüggése
A/ A komplex személyiség a szocializáció eredrénye
A pedagógiának régóta problánója az isk•laérettség,
illetve éretlenség kérdése. Már Corenius is felismeri jelentősé ;ét, a kénytelen vele foglalkozni, mint létező problémával. Napjainkban különböző tudományok foglalkoznak behatóan a témával. Mindenekelőtt az orvostudorirány figyel
fel. Iker . csak az iskolaérettség testi vonatkozásai miatt,
hanem mint közegészségügyi g sőt pezichohigiénés probléma.
Az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájának Lisszabonban 1966-ban megtartott syrpesionja utal arra, hogy
az iskolaegószségügy a közegészségügy feladatai közé tartozik, s ezért fokozottabb szerepet kell kapnia a gyermek
szorato-pszichés fejlődésével foglalkozó területeknek.
Ezek a vizsgálatok egyben a gyermek rental-higiénés védelmét is szolgálják, minthogy céljuk az idegrendszeri tulterhelés megelőzése.
Tulajdonképpen ennek a széles körű kampánynak tudható
be, hogy a témával való foglalkozást napirendre tüzik a
szociológusok is társadalmi vonatkozásai miatt.
Ugyanis a szociális elhanyagoltság iskolaéretlenséget okoz,
s kellő korrekció hiányában olyan sulyos magatartási problénák alakulnak ki, melyeknek birtokában még felnőttként
sem tud a társadalomba beilleszkedni. Vagy kisebbrendüségi;
csökkentértéküségi érzése kel fog küzdeni, vagy "tulkompenzál" és agressziv, erőszakos egyénné válik. Abban tehát,
hogy a gyermek iskolaéretted, vagy éretlenül lépi át az
iskola küszöbét döntő jelentősége van a szocializációnak,
s ezen belül is a család kötelékében lejátszódó szocializációs folyamatoknak.
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Ugyanis a szocializáció ner más mint a társadalomba való
beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátitja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat.
E folyamatban az egyéni befogadóképesség ás a társas
együttélésre nevelő hatósak eleven kölcsönössége érvénye-

sül. Belejátszanak ebbe a fejlődésbe mások viselkedésének
látott, átér * tapasztalt élrrényei, a szülők által közvetitett "magatartásminták", a saját magatartásról nyert
visszajelentések rlód ®Bitó hatásai, és tudatos nevelés utján kőzvetitett törekvések. E folyamat során humaniz'lódunk: emberi viselkedésformákat tanulunk, indulatainkat
r:egszeliditjük és közmegegyezéses formákba zárjuk, megtanuljuk az érzelmi kifejezési formákat, elsajátitjuk a túrgyakkal való bánásródot, az eszközös tevékenységet, fejlesz tjük a gondolkodás, tervezés, önkifejtés, akarás lehetőségi
formáit, megismerjük a másokkal való kapcsolat árnyalt lehetőségeit, a kontaktus legfőbb közvetitő eszközét, a beszédet.
Ahogy Buda Béla mondja: "A szocializáció lélektan ► szer;pontból a személyiségfejlődés társadalmi ve -Valets."
Mérei Ferenc raegállapitása szerint: "az embergyerek
szülői és társas környezet hiányában ugyanis legfeljebb
anatómiájában felel meg embernek, mig viselkedése szinte
alig emlékeztet az emberére.
A veleszületett adottságok és tulajdonságlehetőségek kimunkálása társas feltételekhez kötött, ehhez pedig az e:beri együttélés mintái szükségesek. Az emberré válás szocializációs folyamat, a veleszületett adottságok társas kialakitása, amely az emberi együttélés sajátos egységeihez,
a kiscsoportokhoz kötött."
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Az a közeg tehát, amelyben a felnőtté válás folyamata
zajlik a lAkr®miliő, elsődlegesen a családi, r:ajd folyaratosan a baráti, kortárscsoportok szintere.
Legtöbb hatás ezeken a szférákon át jut el a gyermekhez.
A !iikro! iliő tehát az a társas mező, ar_°:elyet együttélő,
összetartozó személyek alkotnak. Itt kivánorn megjegyezni,
hogy a "szocializáció" problémaköre határozottabban a
század 20-as éveiben körvonalazódott elsődlegesen FREUD
személyiségfelfogásától ösztönözve.
Az azóta eltelt időszakban minden nagyobb pszichológiai
iskola kialakitotta saját "szocializációs" koncepcióját.
Különösképpen az eltelt két évtizedet a gyermek un. szocializálására vonatkozó részkutatások rendkiviil extenziv
fejlődése jellemezte. Visszatérve ragára a szocializációra - ha végig gondoljuk - a szocializáció feltételez un.
közvetitő ágenseket, rendszereket és rnehanizmusokat a gyerek és a társadalom között.
A közvetitő égensek felosztható perszonális, sze:,élyes
terr.!észetüekre - az anya, a család, különböző társadalmi
csoportok, rétegek -, valamint társadalmi-történeti uton
kidolgozott tárgyi közvetitő rendszerekre /nyelv/.
A perszonális 43 a tárgyi, objektivációs közvetitő
rendszerek hatása érvényesülésében lényeges különbségnek
tűnik, hegy az utóbbiakat /nyelv, szokásrendszerek, munkaés használati eszközök használati módját, az életben betöltött értékét/ is közvetiteni kell a gyermek felé.
A gyermek csak e személyi relációk által közvetitve eajátitja el ezek emberi használatát, fejleszti ki ezekhez
megfelelő képességeit, interiorizálja a bennük rögzült
társadalmi tapasztalatot.
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Az elsry, s a korai gyermekkorban a legfontosabb közvetitő
igene az anya. Az anya és gyerreke közötti viszony létfontossigu személyi reláció.
Alapvetően riár itt eldől a gyermek sorsának további utja.
Az anya és a gyerr :ek közötti kiegyeneulyozott, harmonikus
kapcsolat alapvető font©sságu az érzell:i egyensuly, a n©rr.ális testi és szellemi fejlődés biztositása szempontjából. Ennek ellenkezőjére a negativ társadalr.li tapasztalatok irányitották rá a figyelet. Főként SPITZ sokoldalu,
munkássága alapján ismerjük azokat a rendellenes fejlődési tüneteket, ar"elyek anyától elszakitott kisgyermekek
érzelmi életében, magatartásában, intellektuális és általinos testi fejlődésükben bekövetkeztek /hospitalizáció/.
Következésképp az anya-gyermek kapcsolat minősége,
tartalha egyik legfontosabb összetevője, s egyben deter.Tininsa a társadal;i tartalmak közvetitésének és internalizált kontrollá szerveződésének, a gyemeki Ln-tudat
kialakulásának ás fejlődésének. Ez a kapcsolat lényegében
szociális tartalnu és jellegi: vezérlő eleme az anya, aki
egy tágabb közösségen belül elsősorban gondoskodik arról,
hogy a kisgyermeket a megfelelő biológiai érési időszakban érjék a szükséges szociális hatások, aki közvetiti
felé környezete személyi és tárgyi ele ,leinek érzelri,
r.,ajd értelei - értékelő - jelentéseit, s aki végül is
rindezek révén fokozatosan átformálja ezt a kapcsolatot
a kisgyermek számára is elsősorban szociális ternészetiivé.
Énnek főbb mozzanatai: a beszédelsajátitás, a magatartás
internalizált kontrolljának kialakitása, s az Én-kialakulás.
Egy riásik determináló tényező a közvetitő rendszerek
együttesében a kartárscsoport jelentősége.

P entme AM Ma Mir evicieneía, bir hateir3e,cheuaiiMMOdask
feltdri~bsll ~ dc,lc a teendG. Ntivebvű jelentSeéeót
elsősorban as dilai/e ►terbaa ll de Waft) az iQkQlai Gvek
saris La. amok a katatdlt 1/ssrttit lil, a k ik eredetileg
is abba, s niz6pietb6l tasalIMímestik a aaauski pezi©hik ua fe jldid®t, he feltdrjik amok t4rslialei detarniadneQit, de 1412/ a vrasseki r12.1aiat kiai.akuláaát ezek er©3sAftikint frtelmtztik /MEAD, WALL07, YIQ©T52KIJ/.
sír a loertórsce©7certok eserepe az swim eeeemúlyiségtejlódieóben 41talánMaw tsiismerttd
az6rt le,
nivel a modern ipari turiadslia ■trslttiqodads boliii ? 3ala
'-uZú erős tdrseds1mi Mbilitier pzobldmdi elvrsett6k a tm acttató ~ t a roteaeillloge+Mtip-ol , fontMsdsdies az
Vitele, ártikaldal mairdi eee•eorvasüüibMt, d igy a =.®rtár. .=-r
esipart szerepe i,11 g•sisgabb
txyert.
A kertdreenepori a 4ezaciall,siliiiiar • men bai,tn a z
tn-► ó e j laiie Imtba1te é ekevda 011014Qo•
-

-

U0/ viiam felesleeea a szacialihittí soy" llarretiü tényezőit itamsani, hisz a U :ra •saslsi%jAcíl inciiffetOMsok. Oassegeadskist a icenkluziót Ni is a /Mkializgcit

ovwMiayet glsLsmebelűtt a gyarmat MjitM, ossoldlis
aacaailyiriigd f•rmilfieta• A M eorelt, or tel s ea sorolt
kusMtitó tia,yeadk abbMl as lrirer, ►1Mp Wiak, bogy a Mom
irieére 6e fejlóüsüe ediol3le •
ir•smilla • '
olyan
gari3rTisft vd10k, aki ldpoeedgol, 3o1161.
Le, ►!1•% aeraü, dldibli f a ly t» z sllalar az ado t t *ísr•
NYl+rawo 41ásrs, va1Mt1114ete főtt et6tue, 9 ® hems!
tartozó 41etudi de tdv j:, anjaóg 7i11aldn4ra.
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B/ Az Énkép kialakulása, fejlődése, szerepe a
személyiség alakulásában
A felnőtt i'P-zedék számára triviális, hogy viszonylag; tájékozottak vagyunk a világról, ön7„agunkról.
Nemcsak azzal vagyunk tisztában, hogy mit látunk, hanem
azzal is, hogy amit látunk , azt :i látjuk. Benne élünk
az univerzumban, annak részesei vagyunk, ug fanakkor
mégis elkülönitjük magunktól a világot, annak jelenségeit, a másik embert, vagyis éhtudatunk van.
Emellett azonban jelentkezik a "mi"-élmény is, amenynyiben egy-egy mikroközösségnek vagyunk tagjai./család,
kortárscsoport, munkacsoport, nemzet stb./
Személyiségtulajdonságaink alapján értékeljük önmagunkat,
összehaeonlitással értékelünk vagy elitélünk másokat.
Vannak ismereteink testünk, magatartósunk, intellektuális
képességeink, egyéb emélyisé ;tulaj donságailk jellegéről,
s ezt mások rólunk alkotott véleményével egybevetve
kialakul énképünk. A fejlődés kezdeti szakaszán ez a
tudatosság nem található meg. Az emberré válás kezdetén
az ösztönös ás veleszületett, a szándékos és tanult cselekvéseket ne-a jelle:lezte a tudatosság, az egyéneknek
tehát nem volt 'ntudatuk, következésképp énképük sej,.
A tudatosulás hosszu évekig tartó és bonyolult összetételü értelmi fejlődés, szellemi aktivitás eredménye.
Az éntudat is csak 2 - 3 éves kortól kezd kialakulni,
és több fejlődési szakaszon át jut e l a dfejletts4g
szintjére.
11 tudatosulós az ónké • kialakulásának ala•fe tétele
.
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Mig az egyéni fejlődés kezdetén a kisgyermeknek csupán
gyakorlati tájékozottsága van saját testéről, magatartásáról, és a külvilágban felismert 8zel;élyekllez és
tárgyakhoz csupán reflexazertien,
és prakti-'
ku.san a1_ka_1_riazkedikr, addig a tudatosulás el őrehaladásával és információs rendszere fejlődésével. .ind differenciáltabb képet tud másokról alkotni mindinkább szernbesiti önr.^,agát másokkal, a tevékenységeiről érkező visz-

szajelzések alapján gazdagodik vonásaiban ; tudatosabbá
válik, és tárgyilagosabbé lesz az ónképe.
A gyermekkortól a felnőttkorig végigkiséri a gyertek
énképét annak átélése, hogy ő növekedésben, fejlődésben levő lány, átmeneti állapotban van, és önmaga kiteljesedése, önmegvalósitása csak felnőttkorban következik be. Egben azt is jól tudja, hegy ez állapotból
ugy szabadulhat ki, ha tanul, képezi magát, igazodik
magatartásában a felnőtt társadalon követel .iényrendszeréhez.
.

Beiskolázásától kezdve tapasztalja, ho gy személyét

a l.özöss égi követelményekhez való igazodás, az elvárdsoknak regfelelő beilleszkedés fis a tanulmányi teljesitmónyek alapján ítélik meg a felnőttek ős részben társai
i3. Ezért énképe kialakitásában döntő szerepet játszik
másoknak róla alkotott elismerő vagy elmarasztaló itélete, a *-agatartása és a tanulmányai alapján elért tár-

sadalmi megbecsülés, státusa, valamint a felnőttek véle -° ényével összhangban levő vagy ezek%.el szer:ben álló
önérté'relége.
Megjegyzendő, hogy az énkép az élet%wIok változásai
folyamán, a személyiség fejlődésével ujabb minőségi
változásokon megy át, mind gazdagabbá válik lényeges

4,
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A korábbiakban már említett szerepjátékokat ebben a korban
még gyakran változtatja a gyermek. Erről állapitja reg
Mérei Ferenc, hogy a szerepeknek ez a változása messzemenően fejleszti az éntudatot, az án és a másik összetartozásának és különállásának a megértését, fejleszti az "én
vagyok" élménykörét, de jóval kevésbé fejleszti az énképet,
az önmagáról való képet. Ha kevéssé is, de fejleszti az
énképet, amennyiben a szerepben a gyermek nemcsak azonosul
a rintával, hanem a L odell jellemző magatartásformáit utánképezi és begyakorlással tulajdonságait magáévá teszi.
A begyakorlást követően megfeledkezhetik a mintáról, hiszen
azt magáévá tette, ás igy magáénak is tekintheti.
Kezdetben a minta utánzása fikció, később azonban megszilárdult magatartásként saját tulajdonságának tekinti.
Ez már tudatosult énképvonás. Minél nagyobb a gyermek,
és minél fejlettebb értelmileg, annál világosabban különül
el benne valódi énje, külsejéről, viselkedéséről alkotott
önismereti képe a szerepeiben utánzott egyén magatartásától.
Szerepjátszásai közben erős az illuzió, amelynek aegitsé'•
vel azonosul, de egy ponton a minta erkölcsi vonásai felis
merésében fölé magasodnak, s ezáltal a képzeleti énkép beleUtközik a valódi énképbe. Ennek a tudati mmgkettőződésnek
..

nagy jelentősége van. A jelzett korszak végére a gyermek

képessé vélik bizonyos önismeret és önkontroll alapján az
eszmei énhez való igazodásra, cselekedeteinek a magáévá
tett normák alapján való megitélésére ás irányitására,
önellenőrzésre. Tovább segiti a közösségbe való beilleszkedését a társas szabályjátékokhoz való i*zodás elsajátitása, és a sikeres együttmüködésből származó visszajelentések emelik önértékelését.
A kollektív és vetélkedő játékok létrehozzák benne a "mi"
él;ényt mint az énkép közösségi vonásának megalapozóját.
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Uainszkij szerint a gyermek a való életben még nen
több, mint olyan lény, akiben semmi önállóság sincs, aki
gondtalanul sodródik az élettel, a játékban azonban mér
érlelődő ember, aki próbálgatja ereJét, s alkotásaival
önállóan rendelkezik.
Makarenkó ugy véli, amilyen a gyerr°ek a játékban,
nagyrészt olyan lesz , a inunkéban is. Ezért az egyes embernek mint dolgozónak egész története elképzelhető abból a
szewpontból, hogyan fejlődnek játékai, és miként mernek
át a munkába.
A kisérleti vizsgálatok bebizonyitották, hogy e játék
hatással van a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb pszichikus folyamatokra /Isztomina, Zanorozsec/. Meggyorsul a
gyermek wotoriks.s fejlődése, gyorsabban_ és könnyebben megy
végbe az önkéntelen emlékezet fejlődése, haarabb kialakul viselkedéstik irányitásának készsége.
Következésképp a játék nagyjelentőségé a viselkedést
szabályozó mechanizmusok, valai:int a szabályok megtartása
mechanizmusának kialakulása szempontjából.
E mechanizmusok magasabb tevékenységi formákat indukálnak.
A kutatások feltárták azt is, hogy a játékszituációk
legterertéséhez, a szerepjátékokhoz bizonyos értelmi fejlettséget kell elérni. Szükség van tehát a cselekvések
általánositására és az absztrakcióra. Ezek a regállapitások összecsengetlek Dr. 3ergnann Erzsébet már idézett szavaival, aA_kor "... az iskolaérettség a személyiségfejlődésnek az a szintje, amikor ... érdeklődése a közeli ás
kon1e6 t ismeretek körétől a távolabbi és absztrakt felé
terjed...".
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A nehézséget az okozza, hogy a gyorsan bővülő kapcsolatok
által támasztott követelmények, ós a lelki fejlődés szintje kUzött nincs meg a kellő összhang.
A továbbiakban nen; nehéz belátni, hogy a fejlődés ere fokán a viselkedés szabályai még ne . válnak tudatossá.
Nem fejeződik ki világosan a gyermeki tudatban saját viselkedésének a szabályokhoz való alkalr»azkodása, de ár
PBzreveszi a társak viselkedésének sajátosságait.
Lassan tudatossá válik az alkalmazkodás a szabályokhoz,
najd később maga a szabály is. A gyermek negtanulja, hogy
ugy fogja fel az utasitás formájában adott szabályokat,
mint általánositott követelést. A nevelőmunka céltudatos
eredményeként kialakul az a képesség, hogy a tevékenységben tudatosan alkalmazodnak a szabályokhoz, s hatni
tudnak egymásra a szabályokhoz alkalmazkodó viselkedés érdekében. Az eddigi fejtegetésekből kitetszik a játék nagy
sze. : :élyiségformáló szerepe Lind önállóságának i egtereintése, i:ind kortársaihoz és a felnőttekhez való viszonyárak kifejlesztésében, de a személyiséggazdagitó tevékenységnek nem egyedüli forrása. A gyermek játéka tellett
kiszolgálja magát, tel jesiti a felnőttek által rábizott
feladatokat. Tevékenységének formái közt különleges he-

lyet foglalnak el a munka különböző formái, igy az önkiszolgáló munka is. Szovjet kutatók a házi munkát ugy fogták fel mint sajátságos önkiszolgáló munkát, s azt vizsgálták, hogyan fejlődik e tevékenység közben önállóságuk.
Megállapitásaik szerint az önállóság mértéke egyenes
arányban van az elsajátitott készségek mennyiségével.
A runkához szükséges készségek elsajátitásának menete ás
foka szerint erősödig, a törekvés a feladatok önálló teljesitésére. Az első önálló feladat teljesitése /a legegyszerübbé is/ erőpróba, mely táplálja és erősiti önbizalmát,
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s nagy jelentőaégü az önállóság továbbfejlődése szempontj áb61.
A készségek elsajátitásával a végzendő feladat érdekességén kívül r ., ás riotivumok is egjelennek. Ilyen lesz a nevelő által adott értékelés, s ennek alapján kibontakozi.:
tevékenységük önálló értékelése is. Zezdik érteni a feladat értelmét, s kialakul az eredményre való beíllitódás,
a céltudat és kitartás.
E fejlődési folyamat alapján nem érdektelen szemügyre venni, miként fejlődik a gyerr,eki önállóság az önkiszolgáló
munka folyamatában. E folyamatnak 4 fázisa figyelhető meg:
.

1/ A gyermek be lesz vonva az önkiszolgáló munka legegyszeriibb müveleteinek sajátkezei végzésébe. E szakaszban
a munkavégzés módja közömbös a gyermek számára. A r.ábizott
munkát örömmel csinálja, az eredménnyel mindig elégedett.
Nehézségek felbukkanása esetén hai.ar megtorpan. Az önállóságra törekvés tulajdonképpen csak az első sikeresen teljesitett feladatok után jelenik meg. Ekkor bizonyosadik
meg arról, hogy most már ő is megteheti azt, amit eddig
a felnőttek tettek.
2/ A határozatlan "Én magam is tudom!" szakasza.
Az egyazerü önkiszolgálásban egy sor jártasságra ás készségre tesz szert, amelyeknek körs a tevékenységek során
még bővül. Mar önállóan dolgozik, de ná ►mi felnőtt segitségre még szüksége van. Figyelme már a munkavégzés icídjára is ráirányul. Tevékenységében még mindig a munkavégzés folyamata köti le, határozott céltudatosság nincs
a munkájában. A feladatot örömmel és kitartóbban végzi.
Az önállósági törekvés az idézett mondatban is testet
ölt. E törekvése a már kialakult jártasságokra és készségekre alapozódik, de ezek még neb rögzültek kellően. Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeket már kellően elsaj áti
tott, ellekkezve fogadja a felnőtt segitségét.
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Egyszeri! feladatokkal r.ggbizni takaritáenál, teritésrél,
mosogatásnál. Kapjon megbizást erre 9 hogy tartsa rendben
játékait, könyvespolcát, ruhaszekrényét. Legyen igényes
cipőjének tisztaságára, ruházatának ápoltságára. Ezek a
kezdetleges tevékenységek nagyban járulnak hozzá feladattudatának kialakulásához, ezen keresztül bizonyos áttételekkel szociabilitásához.
Más kutatók ugy vélik, hogy az önkiszolgáló munkával
. kapcsolatos kötelezettségek teljesitése során new csupán
bizonyos készségeket és jártasságokat sajátit el a gyermek, és nem csupán bizonyos viszony nevelődik ki benne
kötelezettségei iránt, de az önkiszolgáló munka helyes meg-e
szerlelésével a személyiség többé-kevésbé állandó vonásainak is Kell alakulniuk, melyet együttesen munkaszeretetnek nevezünk.
Az elméleti megállapitáso::kal r:ines mit vitatkozni,
de a gyakorlati élet ezekre alaposan rácáfol. Csak két
olyan tényre szeretném nagyon röviden a figyelll:et réirányitani, r:elyek megitélésem szerint nagyon nagy akadályai
az önkiszolgáló munka fejlődésének, s ezzel paralel a
munkaszeretet kialakulásának.
Az egyik a GYES. Nagyon egyetértek vele mint szociálpolitikai intézkedéssel, de nem vagyok elégedett a gyermek szer:ólyiségfejlődésére tett hatásával. Ugyanis a 3 évig
otthonmaradó anyák jó része nem találja fel magát otthon,

"unatkozik". S hogy erre ne legyen ideje, igyekszik a ház
körül minél több elfoglaltságot találni, s ezáltal a gyermeket szinte kizárja a ház körüli teendőkből. Ez nemcsak
a házimunkára igaz, hanem a gyer m ekével való foglalkozásra is.
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Tapasztaltuk a vizsgálatra behozott gyermekek jelentős
számánál, ho; ► még a cipőt is a mama huzta le, illetve
fel a gyermek lobára. Meg is kérdeztük: "- ugye GYES-en
tetszik lenni?" Vajon hogy alakuljon igy ki a gyermekek-.
ben az önkiszolgáló munkára való készség?
A másik a család szocializációs szerepével függ össze.
Miután a család szokásai, tevékenységformái mintaként szolgálnalkk a gyermek számára, hogyan juttatják el az önkiszolgáló munka egy meghatározott szintjére gyerr :ekeiket azon.
a „családok", akiknek gyermekeivel mi foglalkozunk?
Miféle önkiszolgáló munka elsajátitására nyilak ott lehetőség, ahol nincsehek tisztálkodó szerek, ahol alapvető
étkezési Litura nem alakult ki, egyáltalán, ahol nincs
.

egy állandó környezet? /kóborlésok/

Ig;* azt hiszeLi nekünk nevelőotthoni pedagógusoknak
jut az e magasztos Szerep, hogy az önkiszolgáló munka
terén ao alaplépéseket megtegyük, u e téren is elindit-

suk az e, iberréformálódás utján. Igy tevé kenységrendszeróben önkiszolgáló faunkáját 3 területre összpontositjuk:
1/ önellátása /tisztálkodás; mosakodás, fürdés, fogmosás, fésülködés, cipctisztitás/
2/ vegetativ szükségleteinek kielégitése életkori
fejlettségének megfelelően /4tkez6si kultura;

hiryér_iai szabályok betartása/
3/ közvetlen környezetének rendben tartása /tanszerek,
háló, tanuló/.
Hosszu évek sziszifuszi munkája után jutunk el oda, hogy
követelményeink szokássá váljanak, . elyet t eggondolatlan

bürokratikus intézkedések hetek alatt lerombolnak /gyermek
állami gondozásának megszüntetése, e 1 hónap mulya ujra
ott van/.
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E/ A beiskolázás hatása a gyermek személyiségének
fejlődésére és énképének alakulására. Néhány alapvető iskolaérettségi kritérium: a feladat- és kötelességtudat kialakulása; a közösségi élethez való
alkalmazkodás és az erkölcsi tudat

A gyermek életének első hat évében családi közösségben
cl, s bér naponta több órára kiszakad e közösségből /bölcsöde, napközi/, személyiségének alakulására e korban a
legnagyobb hatást a szülők gyakorolják.
Az iskolába kerülés jelentős változást hoz a gyermek életviszonyaiban ás életmódjában. F~ tevékenységi területi az
iskola lesz, ahol megváltozik státusa, viszonya az emberekhez. Az uj miliő követelményrendszerével még a közösségi
életet megszokó gyerek számára is uj, szokatlan. A családban naponta tapasztalhatta, hogy ő a szülők törődésének
központja, ugyanakkor az iskolában hamar tudatára ébred
annak, hogy egy az egyenlők között. Ebben a regváltozott
légkörben olyan életmódot kell folytatnia, olyan szerepeket és feladatokat kell ellátnia, amilyeneket eddig még
sohasem végzett. Ha ebben a sajátos hierarchiában tekintélyt és hegbecsülést akar kivivni kortársai körében és
tanitója előtt, akkor rendszeres, kitartó és folyamatos
erőfeszitéseket kell tennie. Ennek az uj viszonynak az átélése megváltoztatja énképét. Rendkivüli változást hoz az
iskola a gyermek életmódjában is. Fő tevékenysége a beiskolázás után most már a tanulás, s megkezdődik a feladatokkal terhes, szabályokkal E:orlátozott, felelősséggel
járó uj életforma.
A beiskolázás létrehoz ugyan sok gyermekben bizonyos szeparációs félelmet, az uj helyzettel szembeni szorongást, de egyetlen normálisan fejlett gyermek számára
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s e :_. jelent lelki regrázkódtatást. A r.iai gyermekek döntő
többsége nagy várakozással tekint az iskolára, s har:.ar
felismeri, hogy az szélesebb kitekintést nyujt a világra. Mig a korábbi években az érzelr,ek urak .a alatt állt,
addig a beiskolázás után egész lelki beállitódása begváltozik, felfokozott érdeklődéssel fordul a való világa
feli. Már tudatában van a lassu és természetes fejlődés
törvényszerűségeinek, és arra törekszik, hogy ő is annyit
tudjon a világról, ás ugy, ' int a felnőttek. Ezzel a
gyarapodó tapasztalatkinccsel és fejlettebb gondolkodással eléri, hogy tudatában mind reálisabban tükröződik a
természeti és társadalmi valóság, s :.ind jobban látja a
maga helyét a világban, felismeri szeiélyiségének némely
lényeges tulajdonságát.
Az iskola a szocializálódás terén is előrelenditi
fejlődését. Felfedezi a közösségi élet öröme±, a különböző csoportok és közösségek egymás r;elletti és hierarchikusan egyrásra épülő, egymásba szövődő szervezetét. Mint
több csoport tagjának tudja magát, az e._,pátia révén fellobban benne a "mi"-élmény. Mindig lelkesebben vesz részt
a kortársaival közösen szervezett saját csapat közösségi
életében, s eközben kifejlődik közösségi tudata.
Az iskolai élet folyar én folytatott rendszeres tevékenység egy sor készséget és képességet alakit ki a gyermekben. Ezeket a készség ás képességformáló tevékenységeket
a pedagógus állandóan minősiti, s ezáltal a gyerrek naponta kap visszajelzéseket arról, hol tart a fejlődésben,
vagy éppen hol van leharadása. Ezáltal az iskolai teljesitmény kiemelkedő érték lesz, r:ivelhogy az igy kapott
minősités személyiségvonásainak fontos tényezőjévé válik.

Ugyanigy dptilaik be seemairieWp M tekeial ilet egyii ►
telg t:eareégi fa>!ailli /apart ,i spdb Ntbbovelth
Pe j2ődik tSnirtikeldes, stvellesfk llalei,salaa, a bdaetri
vilik moggebti katrstalainyek erlvisei4.4ra ls• ~ kint ~ ttel
Ma* bogy a aeecidl:.aan deMatt gyer ■ükelksi sarrwk esek

• bompeseaeerk davirdosmook. a adalomat ode ldaiibMa !l1
litijt3ere '-csxUlnek : esekeigeenek kfnakssl,k ~ ecegél
Ili as aldbbi r.F3te,w6+`4.4?* tejlődierdt: MOM 610 libielenerjgtuiat, ke$bsadt,i nemdkhe^ va24 al1elosak+eiii do orj:6iasi
tudat kiala.`cul,dee► .
-

abstudett,
WW1 lajlettobb egy tárd
ama41 aassad6 mo.»~atiigloat inti,; a fe11+11ievaiiri aseeeük
tagjai 4014 tdsti Mltetldroa auveltedg, mist ai►is1dlie ~►
L6nwalt9414 riad pang csraidlio wagttsrtdel terkittietd'hen. Zr
g asek a normativeík, anolynek elií ds*, tdigaclazsd. rendmzo.±^Unk bsettin:Sz komoly ftladatokat z'ú az atea-jititál:.ra, s a ká zveti.ty" 3stilittr3rekre eireidi1t.
rdr az 1001dt sidelőző
Ae .dlatt'pZadat®kra
!r#asidirlkbe.n megker►eteli a teemLlol:tól a feladat - 4s
!

kA{tolletdatudatet, a lilF2üseÚzvdl,la].áet, az erkUlcoi tudiktot. nail y-ord'rbra tehett e tudatf'ermrlic ide ►l.akuidua,
de riad ksróbbir vilik a tanulók mu. kAjimak do assatarr
ara/i Wasireereüb a M111s•lltkedda se
tdisiok

WW1 liatdelagxvr kusaes‘c41",
toancssk ASOSIMOS
tuditdm, srlórtdko? iscro eta 40411106s.
.
i'o j I.c"idsl61ektuni vis;cgá].atAk ade31e,p itattdt, homy az
dg,yúttc:l,;s azab+d1,YQilwa való a].kalusikidde az e106 6
Often ne: - tudateeh hla;iuttudat ceak es dvediekar vice
!'rr ld , a sr.aü1,4 kekke► z val5 un1®izatl pl e1lelseek$448

leotdedra loasri ki~etie ► mloi►•

- 47 -

A felelősségtudat, e ezzel paralell az erkölcsi tudat
8-10 éves kortól kezd mutatkozni.
Szükség van tehát egy olyan faktorra, amellyel a gyermek
r7:ár a beiskolázás pillanatában rendelkezik, s ez nem más mint
az alkalmazkodás képessége.
Ugyanis a környezethez való önkéntelen alkalmazkodással a

gyermek születése pillanatától rendelkezik. Az iskolai
életmódhoz és követelményrendszerhez való alkalmazkodás sikere a beiskolázott gyermektől az alábbi képességeket kivánja meg:

- kellő lelki beállitódás és helyzetmegértés
- feladat- ás kötelességtudat.
A feladattudat általában a 7. életelv táján felismerhető.
A feladatok, amelyeket teljesiteniük kell felfokozott várakozást elógitenek ki, s sikeres teljesités esetén el'
gedettség uralkodik el. A követelmények fo':ozódása nagyobb
erőfeszitést követel. E feladatvégzésben a legtöbb tanulót
motiválhatja e cselekvés öröre ás a sikerélmény, de nagyon
sok tanulónál eluralkodik a feladatvégzés kényszerérzete.
Vint lehetőség tehát, kialakulhat a feladatrégŰés ás kötelességellótás belső késztetése, de a cselekvés elvégzésének hasznossága nem tudatosul. A legtöbb gyermeknél tehát
6-7 éves korban még nem kész a kötelességtudat, hanem csak
alakulóban és fejlődőben van. Ha feladatvégzését nen kisérc
siker, elismerés, akkor ez olyan konfliktusok forrása lehet,
amelyek sulyos személyiségtorzuláshoz vezethetnek. Végső
soron megfogat azható tehát: a követelményekhez való alkaluazkodást segiti elő a teljesitményre törákvés, a célratörés és a kitartás akarati képességének megszerzése.
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L',indenkcippen ujezerü ez a társadalmi helyzet, i_.ert tUbbM3ólueu függőség tudata jelenik meg, ugyanakkor megjelenik a rellÉ,rendelteég viszonya, a az ebből Papadó e~
ten aorskUz u eeég ótélése. üj tehát az oszt61.y1áraaph z
való szabadabb, ketetlenebb viszony, 41101j10R • 1siskolázáe utón hamar megjelenik a rivelizólsa, a oeopllrtban elfoglalt atátu©árt folyó harc, az öntillitós é© önhangsulyozáe tendonoiája. Addig azonban mii; ez a folyatat kit"a végtermókként előttiina; áll az iskolaérett jer.
r.ek, a kíilaő é® boleő hatások eddig taglalt ©gyróora hatásinak kell 6rvényeaU1nie. folyamat Borán jut el a
rikroceoportot•: hatására az utánzás, empátia, identifikéoiő ős ©zerepjótákok révcin, hogy énképe neghatórozott
szintjével megvaló itsa önpagát, s ug aaskkor megfeleljen a vele aze..ben tóosztott elvfráeok..nak.
Fonton eszkUz e foltban a ozereitanulís, amellyel
a szodhlizőoió egy iatórozott szintjét íri el, azaz
iskolaérett' válik o leherr:entesitve ezzel az aLagy Ben
!:.evés gonddal klzdő inkolarendezert éo 7cdagóguaait.
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A/ ,Jéhóny indifferono gondolat az eddig lefolytatott

vizogvlatok tapauztalatairól
Az 1981/82-©o tcinóvben beistel%i1re kerulé gyermekek
iskolaérettségi vizvg31at3ra 1981. r..:6rcius 1 • rsájuo 31.
uor a Tolna negyei F3evelc:si 2011110mmd6 helyekekztt
iben, Szekszárdon.
A dolgozat irvja a: Esrvényoa randelkezóNlt irtelmében a vizogőlatokban noN; vehetett részt, de a nevelési tgadoeadcí igazgatájóvul tiirtént negbc:ozéléo alapján mégis rieeese volt a
viz©gálatoknat., mint pa.002iv szemlélő.
kőazöneteaaNt
fejoz,c3n ki ezért Kamarás Józeefnónek, a nevelési tandosadd
igazgatuj ónak./
Lnnet: a pesQziv axecsmlc:lődéonek tudható be az, hogy a
ezilréo során néhány olyan vizsgálatot is vóg®ztok* melyet
sem azelőtt, sser azóta nem csinálnak* Itt mindenekelőtt as 1Q
:::ér 6 a 6 ro gondolok, :.©lyet olyan indok `alapjón hagynak el . b egy
a gyerraek további oor©át szinte végzetozerilon hatórosaia ta1~
ez az e gy eleL. Ugyanis a pedagógusok a vizsgálati orodiftM ►
ket 1QSzUkitvic emezt szinte feti€siz619ét;, s ennek ftiggv%+í
be11 íllitjnk a gyermeket egy olyan slaatulyfbo, melyből kitöAwe ezinte lehetetlenné válik. űppea ezért a neveldei tangos.
adó ®zaket..berei coak ett mérnek lQot. ahol alapos gyanu van
arra, hogy a E;yerreicet az am old tell utulni további viz®gélatok céljából. A nevelési tanéoeedd igazgatójának cnegállapi-•
táeát el kellett fogadnom, mert egybevág az 1978• bun irt
szakdolgozatom mogállapit3eaival, melyben iekolaérQttoégi
vizsgálatokkal foglalkoútar : r.zeg,yni ozinton. Azokat a vizsgálatokat rlág non a nevelési tanácsadó végezte -;.ivel még nen
létezett •-, de a mQgőllaplté© aajnoa igaz.
-
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Az akkoriban vizeglt 95 gyesMlt kUzUl miadas®ce 17
esetben voltak t:civánccaiak as 1Q Mar e, a az árldhhmtárok
órz a minriaitdoek a z alábbiak voltak$
• irtókhatdr
•• amil I. eszt3ly
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A basoxroláerok alapját minden tsóteóget kizóróan csak az
kópew vo, mert olyan alapvető tdnyezők®t hamtak figyeluen
WW1 zlints "van feladattudata, 10.88 OadmkUrbon fo ca l =
lSMMrete, jó a kontaktuo teremty kissed'. stb."
As megint a vizogdlatok egzakteágához tasrtozott, hog;# korr.kcioba iáerult a 0,69Ne, de a 0,66..0,87-ey 1Q0ival s~del-•
köző gyermek i®, nis aormdl 1, osctdlyba bnicurúltak jóval
Ilaesonyabb órtii lM1
send®lkesá a3asgelt•
Hs as 1978.88 se8tend6 viz.eg0 1ati ®radmónyeit óllit juk
szembe a mirtal, after elc:gedetteic lehotUnk abban a vonatko.
caisism - bdr az oraodgban utolodlt kftt alakult me g eeEyónisbon u navalóai tanvcsadá -, hogy von mdr as iekolaárettaégi
vizegálatok teld.ntetóben kompetens intózmwny, o ebben a^
intóarzónyben a nohdsae€le©k elYenóre is korrektül, a gyer'7ck
munka.
órdokót max3.miliean figyelembe vóve indult
szórzUwtóts a kordbbi óvok gyalcrerlat3ből /a psiaegueok scat)pontjóbül/ abazolutieólt lQ -t, a a azemólyieág komplex
vi^caE,dlatu alapján beesepc ciUntéreiket. 1011t3n kár6aer^,re
azonban a vieagált immorkikaól 1Q vizagálat i s tUrtónt, o
eceket estsssehaaonlitva 1978-al a kUvetkező tseeállapitóaoknt
tettems
A / i11sar :i rQar;~u.^..otak ooetOon
,

l./ As akkori adatok via8onylac rzam ozórei©t mutattak*
Az alsó óe f"elaő batár Watt intervallum megkEiemlit6en 0,3
volt /0,69..0,974 *OA a biiiloQldzaisJro tett javaslatok
iiiffQrenciáletlapAb voltaic. A 17 14,,va1 rendelkező gyerek
/14 WON* iNOSaekoinban va1,ú rószs;vótolre kapott
62,3
jogot.

r
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2./ ♦ y1 lisrdílatok a 2 liatdrértékot még jobban nEétfiu^..
tilt • M • /0e42.0,934 do dzzol együtt lényogooen diffaretteidltiMb pontosabb lett a beiakolózda. A 34 fű meg.
osZldoat
-

-

-

-

normel 1. oezt®ly
felmentett
korrek.cicie
ÁÁB elé utalt

4
C
13
11

fő
fő
fé
fő

0,86.0, 53 1 , ~
0,60-0,84 "
0,C5-0,87 "
0,42-0,3 7 "

értékkel
•
•
"

3i/ Lótozólagoo ellentmondd© van a jelonleg• izegéltaknól
ii 8 olé utaltak, éo a l orrekoióeok felnő őrtőkei kbzzitt,
Um azok tel j ec egóezében megegyeznek. négio a vizególat
alatt tanusitott magetartésuk, a feladathoz való viszonyuk,
foladattartdeuk, a feladat végr©hajtá®a során tapasztalt
nonyilatkozósaik annyira kUlf3nbUzőek voltak, hogy kért!c
az E 3 vizegélatdt. Itt riegerősitettok bennUnket abban a
hitbecs boy a vizsgált gyermekek regitéléeébon nézeteink
azonosak, © ezek alapján 11 gyertek esetében ri r az Á4l3 dUntóso volt az aldbbi t
- 5 f© 1 év időtorta ra óvodában marad 0,79.0,87 1Q-val
- C fő foclalkoztató iekoldban folytatja tanulmányait
0,42-0, 66 1Q-val.
Az általutak rórt 1 , .: értőkei: kis eltóréesel egybeeenek
a szakirodalomban tdreyalt adatokkal. r rtékhatdrai nk egyezőiek a Otanford-33inet által regadott értdkekkol, ahol 0,69
és alatta extrém alacsony intolligeneiónak, azaz értelmi
fogyatékosnak r inóeül. Tiibbi adatunk is létlyeg'ibgn uego-•
gyezik, mert hu az alacsony AO dtlagoo értékeket nőzzük,
0, 60-0,8? ki3ziitt felmentem is korrekcióval rinőoitettünk,
..ig normál kategóriába 0.016003 1Q-val kerültek az 1. esz..
tályoeok.

családban nevelkedő f,verne'cnól
- Az 19 78-au adato kkal n].noe Ua©zohactonlitá©i lehetőeóg.
Oka, hogy a csalódban nevelkedő gyorreililgtil nem nézték

- 53 az 1Q.4141 A jelenlegi helyzet caup3n tárj kiizlóss, az olds szósa
a dole kés bbi rászdben tcirtúnik.

• apeift 1. osafstai s
• felpint©tt s
kOMPekciös s
- ALB o16 utalts
..

12 f ő 0,91.0,98 1Q
6 fű 0,6004486 g
12 fő 0,54-0,80 "
4 fő 0947-0,77 N

&WWI
a
!

A vizsgalatok fol.,yanán neghatórozó volt az tblití/L ~inisztórium siltsf`l 1975-ben kiboeüjtott "ütmutató w 1114,14$ai tsab adcaad6ban ifte :hotis pazieholágial. viwgslletókhos» Oo k1adp
vs3rty. `:.z klilDncija, hocy as itt folyó vizegdlatok Aliváosit,
1jsperic0?., tels-.dit a bektildött grommobsbooli le c:sak kioge`szi- '
tő viwsgőlatok tbrtántsak a lehfrisillibe Illikiro4on belül.
L'/ Gondok a vizsgsilat r.logoeerveoisábefl,
hiválacsztsi® raóriozere, szempontok a vizs3gri1mmid gyermekek
megitóIf aciben

A allaaaWek cimegálatra 1oerulOodimik itódja ampolso, I i ot
az MN* 111111111141131Vi neveláoi 10040100440ban• At LAWS
megel6oó int%ónyQa nevelésből elik azok a gyermekek 6ramuck be, akIkl61 uz 6vr'uw' e í1main nem tuotije sldünteni az isskolairettssóget e vow iplRibbi 113zoE ?á1Fitot We a a
oii.ilő is hajlandü gyormekét vimdlatra bos,.n3.. 41016806
Nftben tehetetlen a tanácsaadö, do 1chekpt:,.en IMO az f.s3-•
iosls ia.
:

Mikónt nóz ki e tóny a s.szőmols: tükZ'óbon?
a/ leendő 1. ossztóiyosok MOW 310111/82mben 4598 fó
b/ vis~.s.s ólatlen voiesseltottot sodas
296 fó
~,~

ar40,114 6,4 t t t Ugy vciler:: paradoxon, a j61 vilsisit
rs3 arra a liMppef bo gy a beisxkolsisaó® GbjektivMi
May.
nyirsr vőlt tdiekielmil @g "fovtoa" ;srobl6m4vó. 1146400110•46
ki, hogy aztirt Ilyen alacsony a vizsgáltak r~szóm' ; sopártalmti az övtinői döntóe, veer mert a szülőt n©m 1s11tt kdir••
ssz©ritoni gyermekón ©k vizst;álatdra.

A

kett6

r

54

Ha ac iskolák oldaltSról nézzük a kérdést, akkor Mw
lehe3t`.lnk elégedettek, non tölthet El bennünket a j61 v41►
ze3 tt I:3unI,s OrF31no .
=Jmranie iokoldinh • eiMailyiséEforoáláa, as eersfiee um*
re<tanyag k8zvotitill/Mk eleőezámu letéta161,0001 • o tar
sedikiknea og;,► ríltaldo nem lehet kt3zt3mbö©, hop a belépő gm,*
mica mirage a fejlettaft M.ly®n fok 6n 611 +* idOmen élnek
a kiraélkozv ieh®tósCggbl• A kép korsort Noma* Szért, port
az islsolAbssn jelent probldmót a sok éretlen SISOmok, hanem
annak tídNiaLoi, g,azclas464 politikai vonatkozdnai niatt
lee 21, teljeeefssol érthetetlen, hogs
••
.r►

megyénkben levő öe®zos idkoleí+c mama (9 /a €rűár.t az
4136l16 igazgatéctu i©isOldkat tartalmazza/
elloosilatot kórt iokolák Mlmis 21.

!bs probl émakOrt tovább boncolgatjuk, aaaogvllapithatú,
hgg,r folytatádíEc a bMriiilet€lé:r, előbbi regállapitnnai:Zat
10Mfslvu,. liógiseoeak abmzurá Lllapot az, ho ed a vizogalatra
betl:,tldbtt 296 tanul6 kóetll 243 gyornejk vizególatát 4 városunk 6o 4 nag3rkUzeégünk kérte /közte a hSgyásúi ANirl6ott.hon/.
T 07,gAs
24 i'ú
BoNYxÁD s
22 fő
3111e'iA3D: 54 Al
WA9SAts 22 fó
Dend'ÁIR s 35 Pú
ZIPOLDYÁRs 14 fv

YAM

ILEL

Wafts alp.

151 fő

92 fő

Toha3t a viz®gélt gyermekek 02 5.-a az emlitettt 8 telopi,v.
l6es~61 bsritlt ki. A fonnmaraclu 18 r, jut a 13 egyéb iskolára. Mbeit6léeetm ozerint e orz6r.aadatok pregnáns bizospitibüi
snlik, boa nagyon ©ok hely©n nem ismerik née fel a prob.
létara thavadalmi font000ágát. LSegle3pű, hog olyan nag i skoltíink, r,int DIV:;, TJAGYIiFNYOK, TAiáÁSI, - ano1ke110e11
g etrtae rfidllonénya 400-700 fő --, a jelzett idBySNWIp ne:~
igényeltek iskolaérettségi. viz®gdlatot.

IIAQrYYLL'SJYa

aaalbibla pedig sokszorosan indokolt lett volna,

nivel itt matdOftls konplo;.um níil;vdik /kb. 500 f8o iekola,
104 fő© h8tiotai diékottiton, 30 füa kipogitüo tagozati.
Ugy vébMy •• azon iskolák, melyek_ rendelkeZnelc hátkiyzi
diókotthOMMal - eleve élhdlMánek a vizwgdlat lEhetó©€.nírile
hisz '.:üztudott, ho g y ac ide bekeri:lá flossmisIt milyen saailikde
68 ozoci5lis miliőből órkcznek.
Iiatérozott véleményem tchdt az, hogy a hútNMei didlo/lthgpait
Idtrejöttgt NMlcsak az oktatáopolitit.áben beki3vetko:,et•# IM.
161,áció hozta
bdr e Solyamat elaódloges nzmrr 0l
nu waked Waal «. hanem a tdrgaeiu loa g€YFa j ta psgvonQiá j a
i SWiTmak driake'bM4. Igen feltindfl ac a t*ge16sist mart a
greeeek uOYan 1 hátr© kikctriil a oaMlídi lrilem,yezotbal, ór ooW
lyM folezereléeael, anyai;i hdltírrel. A gyerekek jel ~ós
ráaaámek tlóg ti®ztdlkodd► si folszercláoe, 1161$ruhdjlle
Mare since.
axtindlio pénzs^iit:©6g1®teikct is erőszakos uton inaggiti w
/lei<:solnak, lopolo ►k, orő©zakY:al elvenznek/.
Az iokolak pails no7: rendelkeznek olyan anyagi agforail•
sal, hogy scolt+ezi a condolaon anyhitgonBk, A igy sregi.téldoem
szerint a diákotthonok egy része inkább gyrrrlekmagv'rzünek
tokinthotó, uca :m int otrtató8i-neveleíoi intáimmialmak.
tónyak szorosan ö®aze:iftemls MOD szülők életvMiM
tési
felfoaáaaftli sweimekoi)QMNa való viozailri.
7a1. lti.uz naponta látjuk sz ielo2dban a kialvatlan, 6rN1•
lilac egzaltélt gyermokvkQt. A szül"' részdr61 egy a lóryige
g]tornokéro gond ne legyen„ - dtvdllnita azt a hétdoiei didlotthon - a coa].ádi pút].úk azért jÜ j j;.;n, hisz ezzol is
tUbb jut alkoholra.
Nl►gdi3bb®nt8 volt azt tapaeztaln,i. /1 óviL dolcozta..: hótközi
áiákotthonban/, hogy e cyergekekeziilei idiz'~:]. mind'd©eze 5,-en
3öttek e2 az év iolygli & a nevelővel kapprolatot keresni.
Az évi 3 szülői ériwiM ►ilet is haNOnlá
tapasztalatokkal szolg$lt. Igy aztd. o©r.Mi 1rlycelopetős San ért Lnnniinket
oaal3dldtogatds4inL ails/Naito
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Innfte® lakóoküri.ilr.unyek, sirali:as butor€at, ae©nny
41 Nandi, felbomlott osalódi kf3telókek, alkoholizmus, brum.
talitás, a e gy "fGszoraalla" gyereke L3ór a ®eülők jelentűs
miseének arcvonGoairól i® 1QOlvaohatrí a ecellorii eltompultode. Akkor a(it a mew "bizalom" gy0rrokoík irőnt? ~ k
vaZaronnylon iekola3rettek? tJgy váler;, QoiseQrosan inrlo olt
Zenon at
tts~éri osí~rűyiyr ~í3.at i
A sok gyermek, Q a halmozott i:i3rrtye4eti .írtalom indokolttő
*map hogy e gyeroLeket 6llan3 gondozásüu vegyük.
Iimieléekent fol.lárt©n valaraennyi diűtrott?,onoa gryerre4dink••
n i]. a testvérek ®yá=t, a az alkoholir.ólű azülű..at. Jól láthatú, ho g y cm iok.olóra nC3hCZE3d6 nyomós ,lei'_ rJOOtantibbitil fo r
t!lOgEágünni•
egyedüli gyermeks 3 csalód
1 testviacs
3
"
2
•
2 teotlirs
3 teltvér:
7
"
6 •
9'
4 teetvár:
6
5 t©otvcír:
6 testvér:
5
3
"
`! te®tvf3ra
"

A 35 család majdnem 50 %AM .° 17 cmralódnól - neraoaak ran d..
szeres s zeszfogyaovtó®ról f bottom mór alkoholizmusról lehet
beszólni.
rövid kitdrű után náhrSny szót a ti vcilasztás raúdezc3rórű].. Alapvetően raegizate+rozta módszerünket a vieególtak,
kettős j olloge /óllarai crondowott - osaldean n®veltrrsd.ő/.
szerint az Sllarai ronrio2ottak eootAOM Wai t volt u lótseam, a oaalődban nevol'.odű cyerei;eYet IgZlitler33zerücn huztuk ?.i a vizst-ólta.4 eor:íbóI.
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1.

Ani a ldtse/Net trpalézsa /,4-34 fő/ az a t6n;', hogy r,1egyánk terUlatán miadlasse 1 óvoidsipru nevelűotttl:on van,
amelynek an 1981/82iess tYíir. isiskoldzható 16tszdna 34 fő
/1H Alp ielt, IIStUi Sándor áOValaotthon. /
Tehet a rsdskolifthat6 alma diOdozott tanulók 100 rra k®athoz aasalhoz kellett hozz6rendalni a
riilt
kontroll aaoporlot a crralédban nevelk©.dőik ki3ziil. Az adOtt
lútQvcira, va1.a4:sint az azonoeoóg kUvetelnGnye mallott - Mao
Madsen •serint - uzc:rt ia rc3:ília ez a swam, mert a koréb•
bjidgban felvonultatott adatok is act hangsulyazzdk, how a
306011 el,vdrhatf optlsiMa i grakorlati negvalóauldd tssis
at6c igen m e et : o van.

11z eddig vavolt adatok nay* helyett boszólnelr, de r.zeglót6non szerint tors a Icíp sslyet benutatta:a. á: v6ler:j6n,ytaret
kc:t oldalrnl awevetndo aldtdr.aesztani.
Jgyik oldalon a mo=nsltak azon ooc►rortje, 11?-n41 tovebbl.
v3.zaalatot I:6r, a miadlr oldalon a gyeráekQk azon tucy tUbbl6tazik ecy6rialalisn e1dUnthvtű a bairal:o+sltikrő1
1 ezhatóede tipu,sae iiatyis oldvc: swirl nem knrtil virwagó3.utra, mert az óvónő l,akola4rottaaek minűnitette, vac, vert a
saLLlg esizerUen nera hozza be aretmsk6t. Ug ar condoloao as
atúbbinalt dE3ratű jelontOeágo van. Kér, hogy alma lft.t t6n,rSWUM Niemen kUvotni.
Ami am: dv6izűi d'u ►ntáo©k oltva {:tudg6t illoti, camp tUbb
olyan tány l.QrUl napvildgra - fők6nt a falusi ávodikat
illetően •, hogy am 6vúcaői dUntenols aulydt alai!~ n4rlo-•
golrai koálone. Amik a v+ilasins, c;l: uGYanie tautVon ink eastbaga
c6ntilana#s. TUbb paldegOdpa paoaazkodott arra, hocy ac
rr:otroi~ k;~3r~. ~noc~
116k 61ta1 ivkcolaiilrNiMlt adadaitett
~,,~a~t.o~
~~ ~n. ~~yy~Qt ~ a tal.neoitt.+aFik.
Van?' ialolaárottneiti nirgu"®3.tanek olyan arcrmolset i s, aki
Mem tekinthotű annak, maw necativ dUnt6®oel sujtjdk, rert
4100b1: 1i it6pe©u6ceit vonjdt- k6to6gbe, to a cyerraek visszaauadd', ►efolv Pordu16.

_

va j át tapasztalatból csak 2 peílddt e3zerotnók ennek igazolár
sára felhozni:
14 jelenleF;3. 1. oaztdlyossisk közül 4 olyan tssa1d two
ski abazolut iskolaóretlon, sót enyhe tokban eltia itlilni
kdpeeeaágti, o az óvónői ♦+élea.,ányak ®upe3rlativueokboa beewól
tsk e gyerekekről. Lids oldalról kisogitc.~ Q keerülnek olyan
glava11ek, akik korrekciós szinten t/+sdmilageaen Yoglal ► oztathatók lonnáneak.
-

24 saját lányomat az óvoda ielalséretleMlc, ei3t WSW drM
telmi kcopeaacígiinek nirtűditEtte », l.:olyQt a tani tónc.~ c oot a
2. év folyamán nort bovallani. Noe, a kifejezetten cyenga ór.
topd, kópesaógU lányom jelenleg 6. ooztrílyoe 13oriyhdd várondbanw s eddig 4,5 alatti átlagot non produkált.
~ tan akkor, ha abban az időben raiikt3dik Isagyndnyokon kivegitő tagozat? Item korrekció, vert az ma einee t ~~~ye3neeen ki.
negitő. Rágondolni is room!!!
,".

.

Meglátásom szerint az lenne a morol{:lá€a, ha vsLmmennyi gyerek
:amino az iekolacrottsdgi eziircivisegeílutorj. íTdi tiiŐOm, hogy
Qz©nez óriási erőket kellene, ho gy megmozgasson,
vezeti, v::e.na].óloti/ d® szocialicruot eípitű tdreadalseutk oa.
msra net lehet közömbös a felnövekvő generáció.: ssemélyisógea,
e bi:.om abban, hogy az eddig megtett nagy Qrefoacitáseak rsol-•
lett ezt a probletesiit is sikerilZ oradmónyecaen megoldani.
Lóthatd tehót, how a geegiteslóeok alapjául szolgáló óvónői
vólssdmyek slapo©abb aritbntolást igdnyelnNc.
A c3olideMtt egy későbbi réeezóbon fogom e kvrdóskör fonák
oidsl/t liszleteeebben tssitatii.
A továbbiakban mbar AMUR fontosnak tartott ozen.
pontot szeretnők vizagólni. Mark - :°.ogitóldaer szerint ..
szoros UsozefUggánben vannak azzal a : inőuitósool, nelyst
a jor:T.ot kapott. U&, ha ezeket a ©ze ;1pontokat same
előtt tartjuk, világos' W ik, hogyan is fejlődhetett volni
ti egy harnonikus, a 10110101nányekhez, elvírásokhoz adsz
►
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alkalr.aabedó pszichikum abban aAliöbon, amely fej lddtr604
érésének, ezocisílis adaptEoi3jónak bUlc©6je kellett volna
legyen.
Tandkdt ceoparladl tehát az alőbbi szempontokat próbríltar:
k'c3rbo járal sbtt befolyóool6it a o2anblyis égfe jlúdésnek,
küvotkezésképn az iskolaérettség megitélés6nnks
l./ a gyermek ozületé®i helye, c jelenlegi foltaldlham►
téaága /e peptbw a vánctorldsolc, kúborldook myelin
ki3vcatáeo, a gyermek elhagyósa, Ward gondozíebi
Mel időpontja/
2./ a szülők ól©tkora.
/naziehéson órottot;..e a gyermek vólaláadra, novelír.
sőre; tudatosan valaltúk-4 azt, hvagy I.éocii korban
született gyermekek, :lint a Qzülői nóretl®neég" 61.
ciozatai/
3,/ a nziilők foglalkozósa; iskolai végzettsége
4•~ aoalíil, háttér, a gondozdoba vőtel otx►3. /óllaz:i

gonaOaottaloli1/
5./ óvónői vélemdnyek agy or:3et szomélyiaúg6ről, boiskolőzhtatósdgdról.
A szempontok után tehót vegyük szemügyre mindkét 000portot,
oleBblot az éllani ,,ondozottalat. Az kUztudott, o senki
oodidi$ non szorul vizonyitdera, hogy az allarzi gondozottak
jelont6Q ezdsaa oigány. A hőgyé®ei nevel otthonban az Usszlá►tezdahaa vis2onyitottak 71 r) volt az ardny az 1981/826.®m
~~

Imeídleite
A msairisiMio cigdnylakro©ság pontos ozémát nee Ssmorjiil:.

awes

adatok szerint az ü®ozn3peaaignek 3 5-6t
ki,
eed© adatok czeri.nt azőmut: jelenleg 320.000, o e: a azám a
jüvdben jelentősen emelkedni fog. i,'a l970-es felmérés team* szerint a felnőtt oicúnyok 33 5-a ogyáltalain nem
go t iokolóba, 14,4 *-a 1-2 vagy legfeljebb 3 oeztó],yt v6g••
zatt. An erEdaónyesibb beiakolózőo I:üvetl.o2tí ben a oigdnyttsnuulük same ée WOOra niivo:x;3ott, de u8 oeztvlyt régis
csak 2‘-3 ;b••ut: vőgd al•
`,"

A cigdnytanulcík t'r;bbaige az á1t>Dlslb'lys UM, aSAIS1isie,
Olttaa0mi i,üvatalr.aórLysenclez©einot: non tud elem.t tenet, M
náluk megalyUsrrsal a
Mete j elvtár tf3bboógíboa Men
szocialista sibs, ezomdlvieftvondeait. Wi t sifts a M sas
biek swan arsMs laápoeoic a l/r'ssdalaier:aba assib3itQeta bst13as1M
kedni, girdsyöa helyaetiik aeala9 ► gthatűeal • MhNrtkea o lcofaes
vezethető viaam:
Családi tdUril2món,yeik
2./ azomatii:usa (.1a egéezaielgyi hvlyyotiiit
3.1 u ezaukra nom m®gPe2e1[, iaF:.olui oEitratés•

A telaorol t tUnyecők

dt3nt6 batipu a ?:odvasűtlera, in.
gemoseny, primitiv otthoni IsUasyezet a maca bultco:+áiia 4ie
elmarada► tteágóval" társse,dalnunkGt6l salt4i
oCOCZálisa 61-tc:treOópive1. Auaeir '1Ua.o tttestábwa tároaaclal:ai
rendszerünk riraáMt oddiga oribisatlis+b ollsadr• aii ctigíilvlar
I.oacsyg folor.ae?.kea3d>re" tdreadalmd beillosazkadise ~,* yon las•
oaan haled elr".re,
.*od0ttik g tr3rtőn®lydik azt voata
utíaa beg" sip 6lotaska
iyagrori.ak to vr;r>dorláaot,. a icűborla4sot-r• amok tolytán nab Was
?:ul ki a táreaclalMilles elvárt azociáli© is posiobírt r>zliű e
oCY aae k*t irtilarsndssrlre as a essládriodalle w.uZy kivina ►tMr
loran®. Alapvető kne2essíceikot +. ibáhány tinatolo ~,.-~ 0.41t6
kivótsiltúl eltekintve - nem teljeegtik.
a en a *Ws.
~ *SpasztalhatJ a felel6seklillalás
ablemml ssombOn. mom a coaládr•s/ syze^bon• Seagtsid$10 I~t6ts~•
stud uralkodik" amelybe czépM1 boleflér a t;;,yoxL,«:kok e11MMySyásaa
aMedoaáwla vótoLa. it a tisart ilizo1.ja sa p,yesmskaek
lőnek időpontja.
gyermekek betvltc;tt élotuve
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0 de 3dwe1 kor tikt3tt ® visocdlt gyglekek 5C
/19 !á/
ios4üit 4iiemd. eondozbtia. Urn tudni, WM, a worm*. akiről
nines Mate hogpan *aavitotta" volna i MlstlaatStrgte
e1 . t414e hocv a leorenák6pear oicdxaylak6664gleleea066 ~
dolgesik, ;ninon meF;hatdro2ott á115aa, illetve a1ialni
munklibái 61, alai, qaglibes hordoc ag a vdoeberláo kbborlG Éj«•
lotmddl 1dhe tős6gite ► a tőrindalo:.meai melba 3 eatiesegiai,i.
Usti, na ‚Sig mega utdn vonja a gyeeeeeebait alhraadedt, akits••
lefbet# OS Magi soabitibir Vitol•
ask NM OM& aeerrk
11s arrjm kübo:ml *it ewoerdxvr beg,* aaal Ssii•
Ink ebastbeea
SS. !'arsicholáesailas paú#-c nokeeeneean
áOSgr
trek 'ez3oizllua to j lőddcónQ k locdUntbbb ®aaMm660 Ws 6166 3
évben 611 it. M owe a krorkia 011eels6 aayamew066wk kapcaolett i tt bie30ik, • a fejlődő gyernerk nem ili dt asokat a ozuo.
hsaszokut,e noszenatokat, 6661yok esamüyieeíet5t harcomikteeG
ittend1nde• /vódettdeig Arad', tinkdp, €ntue3at, testa** kirk•
likktl#sa/
look Woetko2té'barn e'Zsavz3d a eziednygyereeke1t a e ntúlia
is azometikuet teejl+6dőse• botardúltncacuk k#lVOyezeti d.rtt3lon

b0lhetkesr.mdap! ►; de nem geMtibni taecaatdx'oeiettere3eu.
is a avrbc biaireset felelds a ciednymfereeleellt alaaeieay
Poku beczddlidesedgddrt, bMzt€kilt drioklb'Adreildeide#o
A pricd.tiv irftslpaselltsa
fartíkxeadjük ererr 11111411
ki. rae1larrk a bid0.6e14coknak a ldiMetkeznbnyeit as ra w**
.
d+3nt6 tt3bbeieébene as ie ~-o1.a
eeeeae WA 611e:nms.alyozni, a
jelenleci oktat6--nevelő 0l46466k Dom bistaowt j6k adagio..
cyeermekek 4604101666 boilleadaddeit a táreadaloubu, h3
oxen an int6066616e nevele:ntí31 e3tdrb otthoni hatóaoL c..íatt
a eicfanycyeraeerk ao i®kolfte alig Vrp► agyáltal$n nem Alja
mac h e334ra . .tóré nindenikell6tt etlagwt8 feladat az ilyen
~

T:irnyewetbűl jött moami10e1kk 66.o;lalizdldda.

Vsismi€3 as owed aesooial.iQ,acir%C7 fOlyur at oar& osido
titja el a tás*seda1mt asimikmNb neefolelC macatsnrt8©i re/4p
Q: arekello az ogytittilie 0401t6teleit jelentű téreadalnt h•►
j dtosallgeltst. A Illeinditat • S %win lntOrakoi6kbas tontal ja
®zociali2s5icic3 nor SSW létro környelet nólkUl.
A z ecyed j :otivdci6r resMom% dlrtékorientdoió,* s köwvotlon
NirY3,,yf3SLí7t 11atríoárs 1.1011nak ki. A ewiilók Models, hoa
a mersaoket a tfb+roőalidlac olvdrt (*.tam célok f©16 irdWilrmt». A null; eaocializólú nworopónet eilbar:ít tab t6..
weal betolvieol ja: intellic€~aaiu, an ints>rioriwdlt orkUl»
cel de td1lMMalzxl íe#ékelss, tilalxd. rondelerrok ! W©r::zekr3ev+olibi rsibisetiske Wíort drows Pcrates>OSOis bow drintűleco~M f/~atik Ms • AIlkdny osespontot, ® iNMOSIAíben kennyetu..
~ tocadhat¢ 61► az a rLintízs.tőa, a ollyel s rntssalliat
~ elboo$53 tottul:.
.

rr

Z./ Az első t3Z1gL7poált txorlutaattíedval azt esmeetuén aldtéms<eSta-

LIi, hOGy
t6®é rp% óra aW wátt a esxooüli►e, iae$ighde 66itlensft k0zt3tt,
mellyel mlóri az iakolakes:dóQ Iti-i3meőb%, ISMS ispttolmt
r3ll fenn. Ha a viCegdlt 34
MOüMN1a►t 1100eeek ©~:~•
iigyro, owonbetUnik, hog/ a aer.^ekek W t17. 27 4igAnw /79,4 0/e
as ago azaab4n nee telj op. 3e1D killért a rsagasebb art*,
de bitOn:mods nines. mart n2 aAamelematiklE3 ads* k Imaiw,
helm " hiArafeeb voltak . ® a :aegi.táldebon az otuiblMlht
je11era biomes sajatwekok voltak a donintíntak /pls
My, ants noOSI. fogI.alb0s0/. Az ide vonatkowá rdsllek ts~b/t
se elébbiak s
Hozott Iuztds. est liegrdbest ewületettek tle oAhr án i~tvi31
eeiilotettoI:
limLl le ovwtdly
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Ha ezen adatoket boiskolózda szempontjábál ram% nor.
nehőz olwan UsSelegealist felfedemni. hogy Milk e megyáben
ooUlettek, itt is tatilhatók tehát kefftebbet vándoroltak .. eleve jobb kUrillmányek kUzUtt
kiegyonselyozottabb
miliőhen őrtik el az iskolakezdás időpontját.
• tatja ezt a 00=61 I. osztálvba felvettek seal, valamint
a %orrekeldsokal mutatkozó eltdre számarány.
Anal ie inkább, msrt WrivIa04101111WlődősbeD le/assult,
Illetőleg időlegesen visezanaredett gyernekek
nu a mogyeinkivUl születettek adatalt ntizzUk, dikor eleve
a uildeitéesk romliminik4 de a mina aránybeli eltolódása.

lark vas:junk tuna.
agiosselli test aft isIgn6zni

a

top

ap yiben istibtatkoliLzek ift oly

*se: belUl mihánt alakul a helyzet.
U64/ Wilma a felvonultatott adatok valóLau bizonvitékaivi
válnak amok a timsek, hogy a vándorló életmód, ás a
ezooitais.poziohde öSettode kUzUtt oz,orod a kapcsolat.
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Az 'Mani eondozottak utdn vegyük szes 01,00 aleSeládban
nevelkedőmernekekit y i kisártilktiveleellialayausztaz
5 szempontot.

MIN& előre if lóthatdm'sfter vald•
boa a oftlElaban snislbs46 syseasbik
jdval hadvosibinik lassmake mint an Mani
condosott. analialen•
eS Winimoral unmet** polativ
irdsttss uriessiotleal a tatitediakei. emelaek as Masi
coniesettak effete:we WOW bettagivoló$ voltsk ssemetpt.•
.44 soniun tejlődtletialik. Tebbe( kbautt uodstalsi a Ws*
6001.1100 okorta %Wm, amelynek iseVetimostóbe 4. a grammakask

KUltinasabb Sat
Issistisig szerint

at 0110kUz %.1ibez" kell allkanaskodmia• AS "ti" WA% Oa
nden bizonytalanadaVal
ieuerotlenhea laiddkalrAdlieldie
ocytittt, *aft tantom emlitlinws milt6nek o talyt
art a eastiMutsavolkedG warmitek 38 9 2 5-a /13 24/
is oially,s Weave vindavel•

somoisto mmlowillesormimg
memglikidimuusailimiailimiAiiimb immix*
Wog* **ha itt 10 so
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Impel Gatilet601 /NO 4.
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Nu ezeket az udatot:at ©ci{.itt nóE©n a vándorldsoj:tz1,
ucu v6loro icanoltnak tekintizete az a r,ocőllapittío ,noly
ozorint jobb ainftit6o©el lépi ót az iskola aiczüb6t az
a cuQrmot:, aki QzUl©ivol r lin61 i:ovouebTet vóndorol.
.
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Ft,rormtát:oean ezoretnón acoabau bangau];,rozrxi, p:ocy ac
alapvető o!: a cyCrook iskolaáaeetlen©6cdt illetően nyilvánvalóan nets ac, hem hol taltílhatd, hanem az, p:ory
rilyen ktizecbon fejlődik ©coraé7.yi©éc©.
A családban n®volkod6© logioteaáce biztoeitja a locoptir_ ~tíli.oabb felt6toletdet a ©coei.al9.cáciúhoc, 6p?on cart
a vándorlások azerone non tst3zU9büs o folyaratban.
Azt t::ecitc:lGeo.a acorixit non lehet ecyértoln:en t~(l~,a~•
nitaxai, hogy azápt vándorolnak-e annyit, r_ert a cQaládi
kUtelik felbomlott, vtacy forditott a hel;; mot.
Ummát61 órtotődő, hocyr me a cealád, vra<;y ceeládtr3redát:,
a.*aolyiL egyik helyről a m3eitra vándorol kovéebú kíp©a
olyan lért:ört teremteni m©rnet:o ozám3ra, hory az pezi.chéeon felt:óareilve olyan állapotban érje el az 3.flttiQlakvuciéet,
Fzoey as a locireveoobb ártalmat okozza ocdnfára.
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2/ A ►zdaodik ©zenpontban — ..:el.;, a ©ziilők életkorát vi-‚ arra kerestem vsílaQzt, hogy s

a/ van—e bsnzQfiie;óa a gyosr.ekek tszülQtéeo é© a szülőtpav ichém órEtts3c.Ge I:üzütt? /a társadalmi normáknak
de ezol:tísrend3zeroknot- adekvátan vogf ©lelő családok
©©etcben igen/
b/ a születendő gyermeket tudatosan vállalták••c, vagy
csal- "jüvadelemkiegéazitv" szerepet azántak neki?
/kiilönbvzé oegél;; ek, családi pótlék/
c=/ az esetleges késői korban született Gyermek milyen
mink-5 t.övotk0zr:séme? /:sotx3dik házaca©k3 fletköztiss—
aédek/ létvaitéac;/.
Az olLr-ercac:o az állami gondozottakat illetően pozitáv
irányban eredménytelen maradt, mivel az arzacvaeszti kue
adatok felvétele után derült ki, hogy a jelzett 34 coaláíim.
dot fiareler~b®véve 2E esetben ©emn9.neril adat nem áll renddlse^éaünkre. Ezt követően a kérdezés módszerit alkalnez—
tu::, de 6rtcíkelhető adatok birtokába eoak a avurnek.létflzé—
illetően jutottunk. l,z viúzont uGy
igazolta azt
az előfeltevést, mely szerint a ryer:xsknel: valóban csa %
jüvedelor~kieGós3zitő szerepet ezázitak.
A csralád©zerkezetet illetően az vr"litett 8 családnál a
helyzet a következőképpen alakult.
A ::iinirdlis Gyermekla:tezáz"~ 3 coalSd eoetc`bon 3 fő
volt, a többi coa.lúdnál ez a azám cloak emelkedett.
Agyarm®I_áldáo a tovdbbi 5 családnál w—Í fő I:iiz7-1tt r:o2••
NM. :33egitéléaes., ozerint e számok, e az a tény, hogy ezen
gyerekek döntő tábbssCgo állami gondozúoban van arra utal,
hogy csak a biológiai ösztönnek engedclr:aeflkedve forcantat:
rs0G.

• a:

v

HA norr4l körülmények között vizerélon a ®ztfleTk óletkorót,
akkor feltételeznem kell, hoF,y az adott kor nem (soak biohanem pszicho óretteórot is jelent. Ianerve e nép
lletóbon uralkod6 norna ée értékrendszert, élotve2etá©i
©tilu:3t, az ülotkorok ne n foghatók Yal a n©2ichóe érettség rutatőiként.
A rendelkezősünkre állcí nélóny esetből kiolvasható, ho gy

az ANiI: é,lg,tkora 20-50 óv kiApt3tt. az anyéK életkora
17-36 év pözött nozrott.
jzek nellett az életkori adatok mellett ott kellene legyen
a nflzichó© óretteég is, de véleményem szerint o2, oen ebben
az őletkorban, sem riéo álEtkorban nem fedeűhotő fel.
A oziilől, pazichős crottsége act foltótolozi, ho g y lelkiel%•
ben, tudatban f©lkóeetiltvt, a gyer.ael. fogadéeera• Itt azon.•
ban ez alicba tapaaztalhst3.
ozoretnón enelni, ho g y nem ok-olroLati öoszofüggéeE:ónt
t©ttom enlitóst az életkor és ooziehéo érettacg Iapc3olatóról, puoztJn olyan szer,sz'r3gbb1 kö2Ql3.tettef.: ae g a i:Grdóat, ho
a t2orra6l életvezotóatá aealádokbran ogy meghattírozott életkorral együttjEír a lelki órQttoág in.
~,~

Az általunk konkrétan inert 8 adat t Uzül bottői látszik
külUn3aen alkalrsnak arra, ho(j ne(:vrJh wzol ja a késői
korban ezületott miliő-órtalnat.
LeYil: esetben sz életkorok - 44 íves apa, 23 öven anya
faal:aozott órtalomnal: kitett gye?nel>ek. "oeal3clj6t" j elentettók. :.bbf;n az öl®ttcü2öosógben aű aIínul
l: ersiatcaimas_ gip zavnnatx 4!‚cif.k. A jelzett álotl:orban született
a Mermet 6...ként a c©alSdba, mivel az anya kor4bbi
erar'3t6libeiból 3 ,. _; erlc: :- . az ara oE yütteleESOibűl 2mtor.
i. ' ic,1 61
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Ide sziilei;itc asútán a LözUa gyermek, hogy ugyanolyan hámyattatda legyen a eorsa, mint az elv"ze 5-nek. Ugyanis
ez az vlotkiizvemég aor; leoz tart©o. Az apa a©E;rUgzUtt
alkoholista, flet tdcIn agyi kdrosodott io, : ert a E;yer: notcvt jelonl©g is coal: értelmi fogyQtét.oa nagybátyja
létoEr;atja. Az anya pedig n€ről-holnapra elhagyja a c©uladot. Lgyértelcii a felelvaoeg, a Fazichés érett©ég hiénya. /A gyermek vizsgáls3ti eredlsényr3 is feltételezte az
enyhe fot•u értel m i eltérést, ezért tovébbi vizsgálatra
A1B clé került. itt foltétolc;zésUnl: iaizonyitást nyert
a gyakorlatban io./
::

A médik oaotbon a sztilnk életz:ora 50-3G év. A !AUG
negkúzolitcren úaeon16 az előzőkben vázoltakhoz azzal a
kilc3nbséggo1, hogy itt rlincidosze 4 gyerek vara.
A gyora-zek testvéreivel együtt itt is állarai gunc3razasba
kerill a szülők elhanyagolt; nevelése l;:livetlr®ztc;beb.
A sziilűl, életvevetáevben oly nagy szerepet játozik az
alkoholizmus c:n a izizveszélyes munkakeriilés, hogy
ot.iatt tl3bb3zor foganatositottak ellezaüii biréoági eljárás3t. Snuck az ruitiszocialis ragatartásnak agyenws
:.i3vetkozraénye, hogy a vizsgalatban érintett gyermekre
« sratdokok egészségileg oulyosan károsodott allar3otban
találnak. A vizsgálatok nagyfoku értelr.i éo c,rzelri retareláciét mutattak a gyermeknél, ~.^.elyek e hsld.A3zott
r~.iliű-értalo.°1 ' ~ UvQti:ezrsényei. A nagjfoku elmaradottak
ellenére is ut;y
meg, hogy l:iolétazemu 1. oowtélyban kollacéppen fejioozthetb lesz.
A caal3tlbsan nevelicedú gyermekek esetében mind a 34 alkalommal renclelLoctünk a sazUlbk c;letkor3ra vor3ntkozGan
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értékelhető adatokkal. Bnbllett ugyanugy fiyyelermcal hi©értlk a gyorrmeklótszf+n alat:-ulé©dt, e ugy tapaazta:! tui_,
hogy van bti©cofi,ggóa a vicogélandó jelenségek között.
szerint ac apón életkora 26-51` óv,, az anyék élett:or©, ,2E;-44 év, között mozeott.
Oeezehaaonlitva az bllarni gondozottak esetében fellelhető 8 adattal, negállapitható, hogy itt az anyón csak
akkor vtIllalkoztak a gyexnek vildgra hozéedra, amikor
annak fogadéoár4 mindenf óleképpen felkészültek. /17-36;
illetve 26-44 iV/
Az alsó hatdrtee - mutatt.ozó 9 óvea eltérés nem~ csa:: biológiai érteier.ben tette éretté a nőt, haner^. pociohésen
és intolle°,tuólioan oryar€ínt.
Ami még tovóbb orőeiti ezt a gondolatmenetet, hogy a
p:3rok között nerc talélhmtó akkora korisülönbnvg, mint
az 611acii gondozott gyeraeks k szüleinek esetében.
▪ a különbség a hamoQónyoo©n elfogadott 3-5 óv. 7,yatl.en egy kivétel akadt, amelyben az apa 51, az anya pcdig 38 éves volt. "bben as esetben viszont egy egészen
rlóo problénalkür?=e1 van dolgunk, r..olynek viZegdlata ae:n
e dolgozat feladata. /Az apa vezető értelmiségi, aki
ebben a minőségében beoaztottjóval kerül kapcsolatba szintén kvalifikat érteli.ni.©óe -, raaja est követően
a gyermek teijee coalddban nevelkedik./
A szülők érettaégúrvl tanuekodíF° a gyermeLet; as;r3raarórya

is. Igaz ugyan, hogy itt is talól.ható magas gyerrs©ticstsz5.a - ez a ciganyrcnalödotrnél van -, de a vizegélt
c9alédok 50 ; r-nól nincs, vagy 1 testvér van.

zooiolv ~i.ai, gazdao3epoliti.kni szempontból no kedvező
oz a esaládozerLezot, d4 a:.xgara rá©z6r61 3.nkdbb ouzel a
modellol azonooulok Lli.nt:rem szol{óvai, akik a roro^til®téc
utdn az intézményes uavelésre háritják e gyeruet.neve3.49
gondj Jt.
~

Az err® vonatkozó adatok:
Testvérei: cz6rla

C

l:í

nincs
1
2
3
4
5

`; uzár::t
3
14
2

ú

5
2
4
1

8

.~

33
A cealádok nz;ma art 33, mert az egyik vizegált coot
ikertcotvdre':et taI.mr.
Csak az utalás ozintjc:n uzoretnó ► : a°ánitatn1 arru, hogy
a caalrídcxorbezctet is jó lett volna réazloteoon feltárni, du ez objet-tiv problémák miatt nem lehoteégeo.
Azonban egy dolor F.ina kozik, u c;zzal áo a szi3lű peziohós érottaéc eít azeretnára hangsulyozni. Azt a f®lelő®©dcet,
mellyel gyerr_zekével sze:iban vioeiteti.b..
~

~

1/ teljes csalódban, és a szül6r aloe háza©aágríban ól:
26 fő
82,33
2/ teljen coaládban, Es a azi315k raéuodik h€í7caságábe3w él s
1 !6
2,94 %
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3/ olvd1t c3alédban /eg,3 ► ik f61 pen ki3t h©zaceégot/
3 fű
8,82 ra
4/ csonka oaaléd /valam©3.y3.k szülő ellialálozáea/
5,£38r
2fő
A ac5mac3a.tok, a kapott ninósitések igazolják i.ind a ceial66ban nevcl::edőianél, nind az 6llaz7i gondozottntMél a szak3.rodealni n ®géllapitAs0kat.
Vagyis azt a tényt, hogy nit jelent a lelki érettség, e gy61ttalén a kor:plex azoAlyi©ég órett:aége azeupontjébő3 olyan
eeaiddban nevelkedni, ahol a téreadal74 elvérásoknak ndet>vét
értékrendszer uralkodik, ahol az anya-gyermek kapcsolat nar•
ron3.'<:uc, ahol a É,yer: ek a védettaég-érzéc birtokban éo ttar
datában nevelkedik.
~~

3./ A ozillők foglal3r.ozéaa, iskolai végzettséges
Jelentősen bofolyúcolő tényező abbűl a eze :pontbál, hogy
a gyermeki intellektus miként fejlődik. Ugycnis a negfs..
lelően iskolézott szülő mindenképpen Uímacwa tud lenni a
gyernoki értelem tovébbi fejlődésének. Igényessége, tér•
oadalr.ii taI?aaztalatai i:Uvett:cztében olyan krnyezetet tarent gyerneko az6mAra, ahol elégséges infor*iécióhordozá
dXl rendelkezésre ahhoz, hem/ az a bizonyos "ablak", a
vilég r,egismorhatűnógónojr lehetősége minél szélesebb lE,wen.
/hézi kt3riyvtér, toiaegkonmvnikócicís eszközök/
A readozeres és aktív r:unLa biztosit ja nindehiiez az
uesskt:or 1:bvetende7 untai:c:n•t is
~:r•z ~i foltételeket, ,;r
azolgél a gyerr:iels
lezettségei,
hogy uzáaísso Ilel;tanuljca, hogy varuiui'. kötealicslmasloodnia kell FlúQoldYoe, egyszóval
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tudatára ébred annak, ho gy u tdroadalt~.i mttnt-.anvgos:sztóv
hierarchiájában az elóbbrejutée alapfeltétele o xendmares, kitartó munka ős tanulós. Ugy váloa, cart n om
embed o kárdéol-.cirt kihagyni.
LIiután az állazni gondozott cy©rrnekek sztil®inek iskolui
vá ; ,ettségc;rűl mz3.nte semmi értékelhető adatot nem leh®tett megtudni, a gyér flzánu foglall:ozdcoi: minőségéből
Niivetkeztetttink az iskolózott®ísg fokára. A kettő b ©ezciiigg(Aso alapján teli eaen világos, ho w O szülők a LlunLamepooztöQ hierarchié j zíbati a logalsé :s:: :nteket
cl. A kevés szdrnu adat is ezt ._utnt jü.
~

A munka 3ellor,c

41.1.12

2auua

eugődnuat:a
időszaki munka
azFak►3.uika
egyú'o, ill. htb.
nincs adat

G

0
0
0
4
.22
34

U
0
0

At
34

Vajon azol, a caaládot: 9 a:-elyeI: az igI.olázottsGg ilJen
pa.°i:,.itiv fai.áli állnak, s a társadalmi r.s:uikamegoezt6abE,l
iGy vosziF: ki részüket,
segitil: rlő EyornekEfk
ozenélyicnlénet: har.onikus fejlődásdt? Milyen értéIaendszert, nornativélat, morált és elvérást kcizvetitenek
gyermekeik cszésr.F,ira?
:i:nintétben az 6llarn3. gondozott gyermekekről feilolhetű
moon kevés adattal ozer.,ben a családban nevelkedStcr6l
aagyon pontos ős r:egbizhatG infornáciani: vannak.
Meek az információk jelzésflol vannak nemcsak a sziil"I-
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r unt-„Q ídr ,e11Kíre1, .:a:aem iskolai végzettségükről i s .
V lanennyi gyermek apja rerzdn2erea ::unkaviszonyban 511,
sőt az anyók is I:rnyérke re:ac, foglalkozással rendeli:cztaet:.
Triviális tehót, Pio€y az e9é1yccyerslc":tlanoét itt 3.s fellelhető, amennyiben a gyorm®k tapasztalja, ótdli, interiorizálja, © kiivetondSnok tartja azokat a mintákat. r:el,ye..
I:©t a ®ziilstc I;Uzvoti.tenek feléje.
A r:ult ig Jell ore hag t1,: a
~

C
1. EioctHr dmt3:a%a
2. botaná.tott munka 11
71
3. szakmunka
1
4. ®zabaduazó
5. said. kiizápvez. 1
6.zeác' i
zépvo zet~
©
7. humán értelmiség 1
8. raifezaki érteLca. 1
0
9. htb
10.epréb
,7
33

k.vE3f'zot

4
9
7
0
1

analfabéta
4 általános
5 általánoo
6 általános
8 általános

1
1
1
6

szakiskola
gimn.érotteógi
főiskola
egyetem

.,.~

Aga

E3f'
1
0

2
6
10

2
3
0
4
9

8
4
1
1
33

9
3
1
1
32

32

..eg,jeprzéaa Az eltérést a 34 főből az apák eaetwben oz
ikergyerekek okozzák, a az ó esetükben ell fenn az anya
halála m iatt a 32-e® lótezám is. A foglalltozóeok j ollacrnél pedig az egyéb kategóriába olyanokat soroltaN mint
ipari Cr, BM doll,rozó.
'~

Tudott dolog, hopr 1:acyaroroztégon ma a legfejlettebb
és a legl:Qvéabé fejlett gyermekeket ne m ® :ámi.tva az intc1lektuális fejlettségbeli kiil.önbaég 4 2,5 6v, alsca.tartásut;bara móc ennél is ti3bb. 7aryia nam. h©tarogenitée
tapasztalható akár a ual;,atart;za, akár az intellektus
terén.
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i:zekkel a hatalmas kUlönb©égekkol podir az iskola képtolen rnerbi.r'rcízni.
!i: a tény pedig, hogy az induló awint különbségei
on er©oon osztély és rétagsnticifi ~,•usak, és döntó
mértékben a szül'I: iskolai végzettségének a fUggvór,rQi,
biaso:lK,rított. Ulu vélem, ay. általam hozott adatok - ha
sze:résy mértólzben is -, de alétémasztjék aú c,~ ? . :: 5letet.

=w

r~ ottal.

esetéiLen/

Legfontosabb kritériuma a harmonikus czesuólyiségfejlődéanel4
t Sit nyüj t a komplett, és mit a csonka család? iAt a téx•sado.
Ion eZvérénainak adel_vétan naegfeloló, és nit a antiswociólis csalid? Hisz a flzocial.izéciá bölcsője, a ezez. ~ é4 isvgfojlődén alféja, agyer:jeki tev6kenjt5t'3g 1QtIontoaabb szinr
tere a cseléd. Itt tanulja meg o i odclleket, akivént és
olvárhaté magatartási naxeuiltat, a k:szöseéghez való alkal;azt.odés parancsoló czükeigeoségct. A szerepeket, szerep.
jétél:okat, Eelyek nél'..i.tl nem lesz szociabilis. Itieslakul
ki énképe, forr::élvdik ó:,tudata, fejlődi?: és izmosodik
örunegboas#iléoo, mások értékeinek tiszteletben tartása,
kialakul fe:ladattudata.
►

Lá3.t jelent a csont-€r coal.lId? L:indenel.Plftt az anya..

I:imn;! ?
"Az anyához való kapcsolat igénye ::int biztonski szi::.::égiot jolentkezik, hiánya a bizonytalanság feo4Ultsége.
kisgyvxu©Isaoi: ho®ozu ideig anyja az igyetlen, a legfőbb e*:°bari kapcsolata, s igy ec a kapcsolat feltőtolo
:

WO

?6

-

és első ainté ju az olyan kötődéseknek, amelyeket felc:serélhetetloneknek tudunk r,ególni. Fis ezt a kapcsolatot alenezzUk, mindenekelőtt lótfontosségu jollegót kell mgrs
.
gadnunlas nélküle az egén elpusztulna, a faj nerc naradhatna fenn. 3zUknógleti feezUltedE tapad hozzá: legkisebb
megbomlósa i© nyuctalanségot időz elé a gyesekben, év
nóhónj hetes korban mór riasztó jelzésekre készteti a
oaocoernőt. N - irja Lk rei Ferenc Gyermeklélektan cinű i unkó j ébaan.

Az olr:ult évtizedek tíreadalowlólekta3ni kutatósai a
gyerek an,y j aíhoz való vi©saonyónak addig nerc ismert küvetkeznényeire .1ivt3k Ai a figyelmet /1'1. hoaapitaliz©ciú/.
Kideriilt, hogy az antiezociclie gyernet:ek között feltünőon flotr az olyan ember, akinél rendezetlen a cou26di héttőr, saki gyerekkoréban anua nélkül, vugy anyai ©^ere•?tet
aki ilyen haíttéra: el nevelkedi,
nc:lkiil nevelkedett.
hogy is érkezhetne az inkolca kapuj óhoz iskolaéretten?
.' azek figyelembe vételével nom érdektelen pillantócrt vetni.ink azokra a legfőbb okokra, nelye3k a baljós caaalódi
hétteret 8dtóks
1/ anya elhagyja a csalaídot
2/ vélés
3/ alkoholizmus
4/ kóborló, vóndorlú életmód
5/ gaarózciaaoflr
6/ elz .e3beteg9űg
7/ elhanyagoló nevelés

2
1
2
2
1
1
C

eoetbon
esetben
eeetbvn
eoetben
e©etlron
c:Jeti;on
eoetben
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8/ egyik eziil'i br5rtUnber
9/ nindkét elülő börtUnbeni
gyermek is ott születik
10/ anya r ega is állami gondozott;
leényanyaként sziil
11/ szülés után körházban hagyja
12/ halálozás
13/ nines adat

b esetbon
2 esetben

5 enctben
1 esetben
1 esetben
4 etietbqn
34

Látszólagos ellentmondás feszül a korábban közölt vándorll a kóborlás
lá®i adatok, s az itt felsorolt tények We
adatai kUzUtt. ginnek oka: e gyerekek halrázottan értalu zotta4.6, s az értali ak teljes felsorolé©a t igyekeztem adni.
Véleményen az, hogy kóborlásnak mindsül az is, hu az anya
elhagyja a családot.
iligyelemre méltónak tartom az ujrater'celádás jelenségére felhivni a figyel: °ot. Az a tény, hogy a vizsgált
esetek közül 5 alkalommal az anya maga is állami gondozott volt /14,7 5/, nem lebecsülendő. 1;rre a jelenségre
azért érdemes hangsulyozottan odafigyelni, r:ort a kevés
adat ugyan nerc alkalmas általánositeora, de tendenoiájéban sokat L ondó. .:gzaktabb lenne a Lép, ha nagyobb kUrre
terjedhetett volna ki a vizsgálat, vacy ha a g ar eket
?:ioérő dokumentumok hitelt érdemlően teljesek.
Ariért a nüvekvc3 veszélyre uzoretném felhivni a figyelmet az, hogy a felelőtlen életvezetésű o:::borok olsokasodtak, e gátlástalanul eluralkodott a szexuális szabadosság.
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családban nevelkedő gyermekek vonatkozásában az elméleti
fej teg©téoek ugyanug helytállóak, o ezért csak ismételni
tudnám az ide vonatkozó gondolatokat. Ehelyett álljon itt
mór korábban idézett néhány adat a családok ozerkezetére
vonatkozóan, s azt vizsgáljuk meg, hog ebből milyen neveláei eljárások következnek, illetőleg az hogyan befolyásolta a gyermeki személyisség komplex fejlődését.
A

1/ teljes családban, de a szülők első házasságában 61
23 fői
82,33 5
2/ teljes családban, és a szülők második házasságában cl
1 fő
2,94 `l
3/ elvált családban él /egyik f61 som köt házasságot/
8,82
3 f
4/ ceoaka családban él /valar.elyik szülő elhalálozása/
2 fő
5,88 r
Ha e családok psezichc oklir4áját rizsgóljuk, akkor különböző nevelési eljárásokkal, sezi115i magatartásmóddal talál.
kozunk, s mindezek ellenére a gyernekek mégsem kerülnek
behozhatatlan lépóehótrányba, mint az állarai gondozásban
nevelkedők. )fii e kiilönboég okát abban látom, hogy az állami
gondozottat, esetében sokszorosan ártalmazottak a gyerekek,
rig a családban nevelkedőtnól ezen ártalmak a nevelés bizonyos területeire korlátozódnak. Következésképp nem a
teljes ssze cilyisí g ártalmazotteógáról, hanen bizonyos
pszichikus tevékenység a :: zavarairól van szó.
A nerc kivénatos nevelési eljárások közül 3-at uik:crült
tetten érni, nig a megfelelő nevelés is jelen volt a n
enlitott gyermekeknél.

:_.

1/
2/
3/
4/

megfelelő nevelímben részesült
következetlen nevelősben rc;szeeiilt
kányeztetű nevelésben részesült
elhanyagoló novelveben részesült

10 fű
7 fő
4 fő
fő,

34 fő
A baiskoltíz$® folyamán a rjegfelelő ée kényeztetv" neveléeben részes3.tett gyermekek közül kerUlt ki a normil 1.
onztrílyba felvettek jelentős réQze /9 fű/, mig a hiányzó
3 a ki3veti:.c:zetlon, illetve elYaawagolcí nEveláet folytató
aaaleíríol:ból keriilt ki /norwól 1. oeztcílyLa Fi családban
nevc:lt,eaő4 közül 12 tanuló kertilt/.
Korrekcióba é® KiiB old viszont egyértelrrüen a negativ
nevelési módszert alk.alnaz{ osaládok gyexrr:zek©i kerültek,
a hiányzó létflztjm pedig a folr:,entettet: listá j át azaporitotta /Korr. 12; dill 4; Felmentett G Q 22 fő/.
5/ Utolsó szempontként tekintsük ót az üvónűi, vóle:<alyek
j2z;:,e_,~,n ~;t, i c~ le ntűQ€r.,ét, sul ~ ét a raechaniznuc rc ►ndurzeróbon
olyan ezer.:azcigbál, mint 'Linnet a r-yer r, crt: skolft6ret4éxé ,pek raeRitéléeében
A kiindulópontot az óvónők által vezetett “Szerpontok

a tankiSteloo korba lépő gyermekek megfigyeléséhez óa jallor;^,sacíhez" Lir: alatt futó adatsor jelentené. Ez a magitólésen szerint 361 dsaznéllitott szempontsorozat azonban
csak elvi j elef'tőoógii, nert a vizegélatra került gyermekek
anyagai +tUzvtt egyezerüQn nen teltük.
szenpontaorozat a vy e:rrae?:kel lapc: olatos ismeretek
rendszerezését szolgálja az óvónő tapaeztalataira épi.tvQ.
Feladatuk teluít nem lenne más, :Ant raegfigyeléQU:: alapjén
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•

a megfelelő szövegrész ulóhuzéea, ill©tCleg néhnny helyen
egyéb kiec;éezitÉS. U*,yanakkor a rendelkezésre álló 3 iingeitéa, valamint a többi hiányzó adatsor alapján lehangoló. ,
nak léteE o tevéken eégZiket. "Alleraényük szinte alig-alig
értékelhetői. Ennek bizonyitására alábbiak a rnególlapitáoain:
alá'huzásaik alapján a szomatilru© éretlenliget kivéve
akár pvzichésen, akár szociálisan éretlennek lehet
rainéoi toni a gyereket
~-

aláhuzáeaival akár pozitiv, akár negativ funkciókat
jelöl, nerc foglal állást a gyermek érettségére, vagy
éretl©nscógáre vonatkozóan

- a sze:pontok után található vélenényezési lehetőség
szinte mindenütt a1:7arad. Könnyebb azt a lehetőcéget
választani, rely eeerints "további vizsgálatát kérjük."
E necativ tapasztalatok negegyeznc!: egy korábbi tekolaórett-

sógi vizscálat adataival.
Az akkor vizugélt 000tehben 160 gyerek közül 71 esetben not
volt óvónői véler:.ény /44,3 /, e az arány csak azért ilyen
pozitiv, vert ebben a felmérésben szerepelnek a ozekacárdi
óvüdá :, ea elyek 90 gyermek vizsgálatát kérték, s ebből
:indUeezu" 18 esetben nem volt óvónői vélerainy.
vizsgálat keretein 2 nagyközaégü.:ak a olgáltatta a
további 70 főt, de itt már 53 evetben nem volt aorriner:,1
állásfoglalás /75,7 /. 1978-ban készült az idézett dolE~ocat.
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"Ahelyett a azenpont ©orozat helyett az állara gondozott
yernekek bekiildUtt anyagéban ott van az ővr81 évre
készidő "jollerszés", melynek seri gyakorlati haszna
nines.
2Ubb okból s
-

éltaláno©itőeol:at tartalmaz, ezek folsilneaek, nokélyeeek, mindenki által közvetloniil tapasztalhatót
irja le. Ley adott "jellemzés" nyugodtan i úillit: az
Unezee gondozottra /nyugtalan, gyenge fiziku iu, nerc
önéllú, sotezor harap stb./.
nem tartalmaz eermilyon feljegyzést a gyomok nevelhetőségére, fejleszthetőségére vonatkozóan. Nincs utalés a foglalkozások r^.inőeégóre, o arra since, hogy
milyen terfipiét alkalmazott a fejleszthetőség érdekében

-

legfőképpen azért nem ér °eranit, mert holt anyag marad.
Azontul, hogy telje©itvo az évi IUtelezű jellemző®,
ritka esetben veszi elr a nevelő. Kiilönaaen ha mds intézménybe kerül a gyerek.

Ezek után néhány gondolat a "jellemzéseket" nézegetve.
-

-

óvónőink 611nak-o a podagögiat-p©zicholúgiai képzettség olyan fokén, hogy a pszichikum r üködósét ismerjék?
HS igen, miért norn a pszichikus funkciókat ragadják
mist Mért nana foglalkoznak az észlelt jolenségek okOkozati Ueszefüggéseivel?
jelleme€soik alapjén a ezoraatikun éretlenséget kivéve
akőr pszichésen, akár ezociéliean La.ctlennek lehet ninősiteni a eycrraeket. Vá10 ónyen: szerint az pedig jog-

gal elvárható lenne az óvónőtől, aki tZ bb évig foglalkozik a gyorrrekekkel, hogy legalább az éretlenség toraleteinek felismeréaóben hatérozott legyen.
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- tapasztalatok ozorint már azt is pozitiv ténynek
kell t®kinteni, ha az óvánő nem foglal álláot, r:Qrt
LerU1 u t',yeruek komplex iskolaérettségi vinocoak
cálatra.
végezQti,il - u ,• y
- maven folelCsoégtudatot, e
dcintéQek vállal:ierínak kockázatát kellene óvón6ir':t.ben
4:iulakiteni. .,ier j e megalapozott véleményét kifejteni.
n no ea halk "további vi :ooálat lenne caszerü" kijelentés juttaoom el a i;yereket a nevelési tanácsadóba.
~~

:lint az eddig vézolt területeken, itt is óriási a kiil'cint,©ée az állami gondozottak terhóre. A családban novolkodc3,
vi2ncálatra beküldött gyermekek anyagában nertal{ltuk a
®z©npontsorozatot. Teljes réezletaoeággel kitUltve, határozott óvrínői vólemúnnyel ®umoázva az iol:olavro ttoéC,
illetve dretlon®ég terr.11et©it. A gyQrra®L pozichikus íunkcióira vonatkozó raegállapittíook alapvetően helytállóak.
ami Tarra Qnt;ed k'rivettyQztetni, hotP,y ezekkel acyoretretcicol
valóban foclal..oztak, u az adminisztráció non vaozett
el az Ucykozelóa labirintueaibzuz. MoggyűződósQn, hogy a
farm/5116 objektiv problórák r<ellott bizonyon szerveknél
do ozorveknola ookk.ol hatékonyabban kellene követni az
állami gondozottak aor3át. A jelenlegi ®ziturícióban ant
hiszen csak nyuctatz,atjuk lel[tiiiemerQtünt.et, e valójőban a fi3rdővizzel egyittt kiöntjiik agyerotet in. ri
r;áosal magyarázható, hogy at iokolalrezdőe kiisziibóhez ór've oly keveset tudunk ezen gyermckek olő®letéről, kUvetI,ezóatsápp az alkalnazandó terápiáról. I.UnI.©nt; tehát n© m
egyéb mint ti,:zolty r=tunl-a, o ezzel a problámékat csak
elfedjük, de r.:ogolciást nor' nyernet:.
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BefQjezéakónt nagyon röviden az iskolaérettnek nyilvénitott gyermekek orvosi vizsgálatáról. TapFas^talaton
averi: t a eúonatikus érettség ciegállapitáeáiioz elsődlegesen az az infor.r,éciúrend©zar ad alapot, melyet a védvaI;,
csecsemőgondozók ~,- yiijtenek Lome; o ezek szolgálnak anarr.
nénisként. 7zekct az információkat kartotélcol j ál., za j d a
I4űrorvosi rendel ~be keriilnok. Amikor elérkezik az ia~l~r
érettségi szürvvi2ragálat ideje, az vvénf,k bekisc;rik a beiskolázandó gyermekek seregét az orvoshoz, ca az eddigi
információk birtokában történik a döntés, k2©gészi.tve
a jelenleg úr
maximum uaganoég c® t©eteuly méréssel.
vényben lévő mutatók szerint 20 kg é3 110 e:2. :laivon so%
esetben és helyen azonban nóú erre ©ex_. Iceriil nor.
f::cy rc:róta falun i'vii körorvon a jó kontaktus Érdekében
azok a gy®rszinte mindenkit iskolaérettnek nyilvcírcit.
x_:eRek, akik ilyen "szürús" mellett sem üttittúl<. .eg az
"iskolaérettség" a.értűkét, azok kertiltek be a nevelési tanáceadóba további viu3gála4ra. Ez irányban javulás azóta
és azokon a helyeken tapaettelhatd, ahol tyerr.^.ely-szakorvooi rendelés is létezik. Tekintette l azonban arra, holm
a szor-atil:u® érettség Qldönt6eQ alapvetően orvosi tOledat,
ilyen irényu vizsgálatok a szekszárdi Gera©k-ido@gondo2ü-ban kerülnek lebonyolitásra c3r Papp István gyermaekp®ziohi&te'r vezetésével.
Ldcís ol1búl. azért 3zlrikaűgeltetik a gyermek-ideggondozó bevonása a muakóba, mert a vizsgálatra érkező gyermekeIc dofl3ciéjábaua a kLrzeti prvQsr vélerónyel•: orb's= hiánYosa!k, szinte
oc .:aai.fa:ita ál./énforlulűot
tartalmaznak a s2oraatil:us
fei4lőc:éot Ail,Qtútin. Ilyen értelemben teljesen haszraálhatillla:u3k. F:erfogalr7.acbatú tehát az a©ulyo:a konkluzió, hop "
ozorAatikue éretteér° c:ldtintéaében az ox°vou Pell partner.
-

-
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C/ A vizoraat konkrét lebotayolitd®a, alligamzott
vi::eráluti Qliáráaok
Dolgozatom o fejezetében szeretnék foglalkozni a
v3.zf3gdlatok időbeli kiterjedésével, a vizsgalatok lebonyolitánának móű j ávnl, a vizsgálati eljárások alkalmazásával.
A vizsgálatok raind©n esztendőben március l.- nó jus
31. közötti időszakban kerülnek leborl,yolitáara• Igy jelen dolgozat anyugát az 1981.mdreius 1.-:-:ó juo 31. között
vizsgált gyermekek oLolgáltattdk. A vizsrg;ólatoiat 2 ezinhelyen bonyolitottuks
1/ az állami gondozottak esetében Ii."gyéezen, a nevel "'otthonban
2/ a családban novelkedcp gyermekek eaatéban a nevelérri
tanácsadó s ze ko z árd3. .h e ly o ég;oiben.
A magam réozéról jobbnak tartom azt a vizsgálati 3v3tz ~ációt, an3t.or a gyermeket ozokott környezetétől nem Icoll
nozgatni, r..ert a vizog"ólati szituáció önmagában is befolyá®olja a teljesitraány®zintet. Itt kivánom megjegyezni,
hogy egyáltalán nem tartora opt3..:.ólionnk a nevelési tanác®adó felállósát de nzake*:tbQS ellátottságát.
:AndtSeszQ 3 fű alkotja a toanet az alábbi fölállúobans
1 fő pozichológue /kiiztio a Gyermek- éo Ifjuoágvádó
Intézettel/
1 fő gyógypedagvgue
1 fő F3szichopedagúgus

-
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.:z az összetétel eleve nej határozó ja annak a ténynek, hogy
az iskolaérettségi vizsgálatokon belül csal:
1/ a szomatikus érettség nagyon ezük korát
2/ azooiélie érettséget
3/ intellektuális érettséget viz©gólnak /kivételoe
ecetben/.
A vizsgálatra bekerülő 296 gyermek alapvetúen 2 uton jutott el
a nevelési tandceadóba s
1/ a területileg illetéken miivelődáuU ri osztály kérésére
2/ az óvoda kérésére.
A 296 gyerekből 199 fő vizsgólatót kérték az illetékes r ü••
velődésügyi osztályok /67,2 V. a fennmaradó 97 PC) vizegó.•
latét pedig az óvodák /32,8 /.
3z az arány az állami. gondozottai. esetében 100 f; -ban a .u.
velödó©ügyi osztály kérése, mig a családban nevelkedők eeo.tében /C1,7 ;b/, a fennrinradú /36.3 : r/ po dig az óvoda izé .
8E3.

A nemek vonatkozásában az arány a fiuk rovására tolódik el.

Tehát mind az ónarai gondozottak, mind
nd a családban nevelkodci ..gyerekek lvüzll ti3bb volt a vizsgálatra kerülő fiuk eze.
rrdekeaségk©nt visszamenőleg is nőztem a vizsgálati arányokat, a 1978 óta rinden övben több a fiu./
A jelenlegi vizsgálati időszakban az állami gondozottaknál
15 leány /44,1 5/ és 19 fiu /55,9 %/, rig a ceal55dban nevelkedők közül 13 leány /38,2 5/ és 21 fiu /61,8 / volt
az arány.
zekután nem marad mán hátra, minthogy e vizsgálatra be.
kerülő gyermekeket a pszichikus fejlődés legfontosabb
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területein az alábbi médszerekkel me€;szürjük. Kezdtük,
majd folytattuk a vizsgálatot a kövtkezö módon:
I.
II.

Anamnézis felvétel
Szomatikus érettség vizsgálata
a/ testmagasság mérése

b/ testeuly mérése
0/ mell- és fejkörfogat mérése közönséges centiméterrel
d/ nagy mozgások vizsgálata /helyből távolugrás,
meghatározott idő /15 sec/ alatt végezhető békaügetés, páros lábbal történő ugrálás ugyanennyi
idő alatt, a fizikai erő mérése 2 kg-os sulyt
milyen magasságba tud er.:elni és hányszor /30 sec/,
a járásbiztonság vizsgálatára vonal mentén járattunk

e/ finom mozgások vizsgálata: kártyaszortirozás, kézkuicsolés, golyóátrakás pohárba, mindkét kézzel
körök rajzoltatása egyidejüleg ás külön /célunk a

vezető kéz megállapitása volt./
f/ érzékszervi vizsgálatok:
- beszédképzés
- hallásvizsgálat
- látásvizsgálat
Megjegyzés: az érzékszervi vizsgálatok közül a hallás és
látásvizsgálat a Gyermek-ideggondozóban készült. Ezenkivü.l
mérték a gyermek vitál'capacitását, valamint dinamométerrel
a szorítóerőt külön bal és jobb kézen. Ez utóbbiaknak különZisebb jelentőséget nem tulajdoriitva a dolgozat további
részében nem foglalkozom vele.

-

67

Az iskolaérettség cldUntéoében szerepet játszó létön óo
halldevizawálat eredményeit viszont elkértük, o ezt is
lcüozenonőcn figyelembe vettük a di$ntéeel:nechozatalónál.
III. Szociális érettség vizsgálata

Szociális érettségüket a Vineland-féle eeeciálie érettséri
skálával mertük. liga a akla korosztályokra lebontott tel.
joeitr ényeí et foglál :7agiben. Olyan tevékenységeket, r elyek a felnőtté váláshoz elengedhetetlenül szükségesek.
A ekála segitcégóvel megéllapitható a ozocialicdcióo kor áe
a azooiálie alkalraaaág. A skála kitblt©eébon - a feladat
értelmezések után - a hógyé©zi nevelőotthon pedagógusai
voltak segiteégenre. Ilyen értelmed vizsgálat a családban
nevelkedő gyerekek esetében nova volt leheteége©, vert a
ozUlPkkol nem lehetett kontal:ttwt teremteni. Nevezetesen
azórt nerc, vert a 34 fős kontrollcsoportból 21 fő ezek©zérdi, 13 pedig a megye" különböző településeiről valö.
A vidékiel::el a ez::tezértcég miatt, a városiakkal pedig
az általuk hangoztatott urbanizációs ártalmak i.iatt nem
lehetett egyetérteni.
/korai runkakezd'ei egáee napos iukolarendezer; cealád c®
iskola kUzti tóvoleág/.
Ig:,' az ő esetükben csak az általunk teremtett ezituéciókat
néztük, melyeket a vizsgálat időtar. tara alatt tereptettünk.
Igy vizsgáltuk az alábbiakatt

a/ 41talóno8 C1:1kiezolgóláie /egyazerii akadályokat legyőz,
illenhelyQn ellátja :::agát. k@zr.,omés után egyedül tiegtürli a kezét, nov=wí:ün nevezi a^iit:ebb környezetének
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tárgyait, ismeri az trét, ezt a képességet saját
céljaira felhasználja, s©gitség nélkül arcot nos,
segitség nélkül fekszik le az ágyba, maga fürdik
nőni aegitsággel/
b/ dltdzkZ3déses önkiszolgálás /segitség nélkül leveti
kabátját, ruháját; egyeditl felbltözik a ruházat r3o ,kiitáao, Usezeicapcsoláse, goribolása nélkül;
bocornboija a !'abátját vagy ruháját; tudja a hajót
kefélni ős fési€lni; minden eegitsáh nól':^Ul fürdik,
o/ ótkezáoes önkiszolgálás /ogyedül eszik - nem kell
etetni; villával is tud bánni étkezáenől; asetalnál
kiszolgálja , gát; kőst használ a kenyér megkenéséhez; nma potyogtatja el az átélt.
d/ helyváltoztató nozgác /elővigyázaton, elkerüli a
veőzólyoket; kiséret nélkül ki5tzlekedik a nevelőotthon területén; kiséret nélkül megy óvodába; biztosan
tájékozódik; szabályosan ktzlokedik; szűkebb Wrnyezotátől távolabb eső, más helyhez kötUtt megbizatásokat is te? josit - üzenetet, poütaküldertőnyt visz
nem pusztán utasitáso'cat kivet

-;

c/ elfo€rlaltnó /helyben teijecit kisebb megbizatásokat;
rajzoláőnél helyes ceruzafogással dolgozik; tud vágni ollóval; kisebb veszélyeket magukban rejtő ouzköz Wcet használ; tanállóan végez húzir:unkót; egyezcriii
ezerozúriokat tud használni

f/ kolaitnikáció /beozámol élr ényeir. ő1; másokkal is
isrereteit$ 3r6,14t leli R könyvér-ben, ujságokban, kés.
pesujságokban; képes a mese egy-egy részletét i3nállöan
elmondani
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jn3.r5nyités /ki© tieozo & pénzzel tud vaísdrolcai, rövid
idc_G E.6pcs muc;airsa áo taieokrta folikyelni; zraobpánzável
ün6116aara tud úátani/
h/ s2ecializaíei6 /rs;vzt vesz ki.© ver;aeray j4tákokbaua; részt
vesz ecyszerü ciraamatiznt ás ecyáb jóta=kokban; ~cíilönbe®cet tesz mese ára vtilü®tc Went; j ytáhezabdlyokat
^E0(:°óti 6s botartja/.
A ezocialio a:rQttaaác vizngglatdaa beli,:l i®xaartetett teváicetaye6cekc3t .1ca73 részletezve fogon a dolcozat ec;; t:ásc bbi
rá©záben a tapasztalatokat iaac::ertaatni, nic júval nsacyobb
jolontSsárat tuleajdonitottunr: az alébbi megnyiluticoz6©oa°nak, r::ipt a oci.e.li gzdoiyá, elenccatiihetotlen foltát ~ela:ia~aok.

Srt Pt3di:+l.eteF3iAb 3 t iPej YEisrQ i.(3áUlliek az i315EibiaL?

.~~

~

~

- felnőttekhez való viszony; a legecyczerwbb ?:épességek
vi..,e óletas szófocadűs, cl %zákenyc6 M

- Lo:^t5ruukizoz 3"4z6'd6 viszony
- Urauytabaá lyozá c:a=pe.eég
a/ fela3cltatfocadeí-képeeuk
b/ foladaattartá-kápeo©fc
c/ a feladat vágrehuj t4uu
IV. iritE311bktudlie árettedE vis:ocals3ta

Dinet-teuzt budapesti váítozextdssek felhaezraélásáva;l

-
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D/ ',hi/Any vizegélati előfeltevéo
1. L;nomati.!-ue t4rr1n :
a/ szakiroda3.ui adatok arra :autataak, hogy a cigénygyorraelCek ezoraatit,ua fe j1ŰdéaQ elmarad korosztélyénak {tlaggt51. /novelc"-otthonaink jcl©ntee `r-ét teozik ki.
Ii6E;yéoz©a az ci©®zlétozém.hoz viozonyitottan urényut. 73.
Ezt a uttatiiaztikai it;azuécot mi 3u elfacarlitu i~ , a icaz-ruik véltiik a szomatikus 6t°ottsée minden teriilatére.
li. :;zociélis érottedc terént

a/ az 63.talá000 és e„yc ni Un:siszolr415a toron feltételezéuon ozerint feslettebbek mint a esalédban nevelked£ ■ rort€írcaik, 6p;zou az olhscyatotteéz, a va{;ukrb►
utaltak rziat*.
feltételeztük, hoEy a hétrúnyoo azoeiokultur©li©
t.crtyezet jel©ntűQ verbaic trülönboégeket fo3 eredr1éndezz7i a bu3a?.3eoti niuet rséplc3ir6 tf:ije©i tm$nyeiboL az élLami condozott:sk rovéa:íra. U ~^~; vélti3F:, hogy
ez akült,inbnóg a neme!: tet.intetében a lényok h:ítr4nyét forju mutatni.
az ératt3617 azon toriilctein c~u
c/ jolentée
tatkozitr, melyek a hagyoz:rányoe cdalédrazerkczotban
kialaki tjét: a ozocializsaiéhoz flzilknécos alapfeltételeket /tvrdrai.hG14 való vxc;zony, feladattudat,
feladat tartéa, vórreha j t3fl/.

-

III. Pszichés-inte1lektuilis téiono
a/ értelmi ®zféra vizogólafa terén ugy véltük - ra
lefnr3 *yobb kifliinbecleet oz j tik rutatni - icen ~ cn
ge I3irret erc;c3mdny©i:et fognak produkélni. ::z 2sm6telten i3a:izci'ügg :.accrezegvny körn.; c;efcütrLel, -oly

-
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a leralapvetcibb ismerc;tekk©1 een ruházza fel Cket.
b/ E].őcete® Q1v4ráe volt az is. Yaorz a vizaelt 34-34
fői üsize.tnsor].itáoban jelentős eltérős lot= a beial:o.ázási jc:vaolato t bcn o.ú conciozottak ro•rríuSra, y a IectiTbbcz3 e területen 1QSCno':: clxsn!-rirr,in§lva..

i:/ A vizoel®toF. €rtúi-elc:3e, ra r , (:rt adatok i3®azehaeoalittíen
i. Anta:anÉZiJ felvétel

liizuelatunk le:iolytattíe3bnn alenvető jelente;s6get tulajdonitottun?,, őe tu? csszerepet sz5ntun!: az anaFncízis fel
v:stclánek. a' :lváráaainkban a^oatan csalatkoznunk kellett
az 411arai condozott cyernekok viazonwlat6baYa. A oseZódbe.n
novelkec3ő cyoraek.Qk: esetőben kti-ü3iin©sebb condui3k: ua.. volt,
mert a házacokat ki tudtu oraviteni a szülőtől kwpc tt
infornáci3val. :L° i€rt fokozott jel.eotő©c:get tu?.ajdoni tunl:
ac a:annúzio felvc;tolneke k•é2ctutekró. r;714 az inciullcuál
sok ol;ian dolor %crúltiet feloziaxree anel.;r további .t:unlsrInk:.
ra iu,atdgal lehet. Gondolok itt a tnrhe©eáceE. samara,
milyenudgére; a :aziilt, s lefolyására; a ey erwek k~ állott
betQcecjceixr.; esotle;-os el'r_u::6d6 i:övatkozmayci.. e mint
hospitr.l.iz6ciá6 ártalomra.
-

►

~

~

I'.int

jeleztem, ebből a ozQrpoz:tb6l tL'ret_v6ei3nr:
az
gondozottak vonatt_ozáa:+ban caekne : erc:d.xlnito3.en, vn,r*y er yes területeket felderitendő teljesen erodes
mén:;i telen maradt. OotJől aV dnt: ri;pte;n
'
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ko^ =1ni Norl lviLne e

..

_

en-odni o e h tósd

Néhány triny c culyora :aog.sjllapitbQ igazoléoáras

1/ zavaros 4s tisztó2atlan sok esetbon u gyermek állami
t;ondoz:íoba vaclénoi; időpontja
2/ ezületcísére vonatkozóan gyakorta találunk raáQ éd mis
dátumokat.
3/ ner: egy caetben előfordul, hogy vo4etékneve 2-3-szor ia
völtoztratva van
4/ talölkoZtunk olyan Qoetekt:el is, ar:ikor bizonytalan,
vaE,°y teljaoen iomoretic:n as apa kiléte /a vizot;ölt 34
gyerek EfUzf.il 10 eeetLens 29,4 `1/
5/ egészségügyi vonatkozásban cmatti azokról a k~.íalott be••
teg9égekrő1 tudunk, melyek gondozáoba vétele óta zaj
lof;tük le.
-

Pedig egy róezletea 6o pontos Qna1°nézia eleve megkt;nnyitenö a
vizsgálatot végzők vaunkéjút, e már az inr3ulésnal jelezné az
odafigyelésre ércieneo gyerekeket, va/amint azokat a hiényo®sögokat, r,el.yek®t kompenzálni kell.
Az anamnézis felvétele sorér, teilét az alábbi helyzettel
talélkoztunk s
411ar:i gondozottak Családban nevelkedők
1/ néhény szavas
onarmézis
2/ r6dzlagea fanamnézio

28

U

G

4

3/ teljes ana-lnéz3.c

0

30

r-
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Néhány ezavae aasznnézi©nek act a szituációt tekintettük,
helyéről, idejéről, szüleinek
ahol acyerre`.s
hollétéről, runkahel,yirő1 volt információnk. Tehát recs•
elécedtiink az adatok minimális mcnn;i iskévcl.
Rúozleres anaesnéz5.anek azt fo cadtuk el, ahol rIár a Eondozáoba vétel okáról, a születés 1+.~;ri:lrac:nyeiről is sz©reztint iafor. l 'ációt az előbb felsoroltak mellett.
Teljes anai.in* zisnek azt a holy :etet focadtuk volna el,
ahol tájékozódhatunk a részletes családi köriilrónyekra,
a család azorkezetórűl, ecészsédigyi helyzetről, szociólie i:UrUlr érryei rűl.
néhány sor utgn no órdektelen metnézni a raazlegea anosanéz,ianal rendelkező G gyermek sz,iiletőoi adatait, r.ie3yet4~
megjósolbu"1 mór ez alapján csaknem teljes biyonyoes á; ,-'a1
ható, hogy e gyermekek éretlenül érkeznek az iskola t.apu
jához. Oly nag;yfo'.,u a retardáció, ho~^,~ azt r.:ár se4mifajta
korrekció nen kópes felzérkóztatni.
ú

-

a 1/ K.
a 2/ K.
.r 3/ K.
4/ Z.
5/ M.
G/ G.

1.600

Antal
Attila
Antal
Judit
Gaza
Gyula

2.100
2.950
2.350
2.400
2.250

gram
"
"
"
"
"

hetedit terheeo4,*ből
éleszteni kollett
légzési rendelle3neaoéceh
agyvérzéssel született
focóe szülés
nines adat

Adódó feladat leralábbio r eeyei vonatkozdebeu - bár u ,r
vélem orezá *osan sere kedvezőbb a helyzet -, co anannesz•tikus adatok sot rkal pontosabb felvétele és fontosságának
fokozott hancuulyoosác a. t1©€;engodhetetlen állapot tehát,
•
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how aTm,p-,yie kiln/Mott corms cyea^aekeinkr51 old rcoveeet
tudjunk.
m-gal jelzett gyermekek vezetékneve nem azonos, cook
hasonló betüvel kezdődik./

II. Szomatikus érettség vizacólata
A kordbbi fejezetekben kifo j tettekre hivatkozva ezen
viasgálatok - W.utén necéllapiténutr, ele5dlegco©n orvoni
részét a nevelési tanéeeadó, má® réozét a
!'rlsdot
raerraek-id©cgondozó végozte,e Ez elaődlegmsen a lstée éo
halláavizocálatra vonatkozik, r,elyet természetesen d'vntéseinr, nechozatala elrtt oii:óstünk ez sllatcit.eoei'tcil.
A rvszilaicrv'i lefolytatott vizu`;dlatck maru'sban fogle.ltá?r
sM.& é© teatvulst mérését, valarint a r.zc3iias ís IlA,prfcgaliapk reelaárEíeitt. A határvonalat az orvosilag elfrszadott Y10 cm-as t:.arAsokben, 20 kg-ban áe 55 on-es
t.ellbFségbon huztuk 2ec. A fej kvrfocatának ass tulajdoYl7.tottunk jelentőséget. A jelzett paraméterek aellc:tt
terrie:eueto^crüleg 1'igYeleLibe vettek a gyermek teutalkatőt
/pis racillie, aQthanias terllkan/. azon kivUl foglalkoztunk a war, én finom mufti( vizscél.atévul, Helyek
kil'dnUeen fontos a finom maids, ai®z a. ^ irdeke}®zség kialakulá©daoz a kéz finonrao2gémo3 rakkidéce alapvetően eziiknóeee• 8ettjezéokéxtt pedi g v3.zsgnituk beszédét
e:e
terte3a tc.
hontban eeer©tnák vrílauzt adni a vizacélati előfQitevéso'. vona.tt.ozcí részérc in, mely szerint az átla..sl. condo^ottak azo: :ntilate► fo jlűdéne c :a?:.3...rodZ3lr.i adatok 81ap j5ti
elmarad a coaládbaw nevelkedők fejlődésétől. A két cooport
viz©célati udatait e é;,yrt{o r^ellett azeretnéra szerepeltetni
a könnyebb öttekinthető3ég kedvéért. Kezdve az Veazehasonlitégt a rl.a{;aeségi adatokkal, z:ajd folytatva a uorrenűneh
megfelelően.
~,
~
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Teetmagass4g
rondozott

1. B. Gyöngyi
2. P. Mónika
3. A. Krisztina
4. S. Jon5
5. T. Hajnalka
G. K. Lészló
7. 0. László
8. ty. Attila
9. R. Henriett
10.T. Győző
11.V.Irén
12.S. Ferenc
13.0. Zsuzsanna
14.N. Mónika
15.0. Erzsébet I.
16.B. Zsolt
17.S. Tarsás
18.Sz. gnos
19.0..&rza' bc t II.
20.0. Julia
21.H. Marcit
22.0:y. Róbert
23.Sz. László
24.Z. Judit
25.M. Géza
26.K. Zsuzsanna
2744Y. Ignác
28.K. Antal
29.K. Antal
30.0. '.á8zlo
31.K. Attila
32.G. Gyula
33.G. 3ómuel
34.T. József

117 c m
107 cm
106 cm
104 or
114 cm
109 cm
112 cm
12C cm
124 cm
118 cm
111 cm
121 c m
111 cm
115 c m
121 cm
122 cm
112 cm
115 cm
121 c m
129cm
115 cm
120 cm
121 cm
112 cm
110 c m
116 cm
111 cm
11 6 cm
113 cm
118 cr2
111 c m
100 cm
119 cm
114 cm

Családban,
nevel i:edz
1. S. Ferenc
2. B. Péter
3. H. Klaudia
4. K. Te:.'óz
5. K. Attila
6. B. tva
7. S. Gabriella
8. N. Sándor
9. Sz.Zoltán
10.0.Attila
11.V.Mónika
12.I). Piroska
13.S. Béla
14.M. Péter
15.0. Gy örey
16.0. Anikó
17.N. Melinda
l8.. Attila
19.T. Krisztina
20. 0. Eszter
21.K. Tamás
22.11. tl y örEy
23.14. Andrea
24.M. Nikolett
25.L. Gabor
26.L. Attila
27.úy. Zoltán
28.Z. Zsolt
29.B. István
30.B. Róbert
31.M. latván
32.R. Zoltán
33.T. Pá1
34.Sz.Kri©ztina

TeSt.++i+í .Ase<it ,

121 cm
103 cm
113 cm
1 06 cm
110 cr.^.
115 cm
113 cm
1 08 cm
111 cm
113 cm
112 c m
103 cm
105 c m
112 cm
102 cm
100 cm
102 cm
104 c m
113 cm
113 cm
116 or
112 cra
11 4 or
113 cm
105 cm
103 cm
116 c m
115 en
104 c m
104 cm
107 cm
1 08 cm
107 cm
102 cm
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tcat: aR aasóF vizsgélata ösozessógében az éllami gondozotta: javára billen.
::ind a 34 tanuló adatait figyelembe véve az érzékelhető
tapasztalatok a kUvetkezőks
3905 cm
1/a. ö3r9zL+ace9FJdg az éIlar3i gondozotta?al s
b. ö©ezr:,aga©sác a csalódban nevelkedőknéls 3715 ca
2/a. aZ ery főre jutó ót1aL r..agasség az 311ar..i gondozot114,85 crr_
takn61 i
b. az egy főre jutó étlaf; nagaesóg a csalédban
109 9 26 cm
nevelk©dciknél s
c. gyermekenkénti ki:lönb®ég az éllar..i g ondozottak javérsa s
5 9 59 or
~

3/ a ®zigoru orvosi elaróaokhoz ragaszkodva: /110 cm-es
r?$gaosdc/
meghaladja a; :értéket

ner.r haladja rReg a mértéket

éllani gondozott 29 fő/85,29451/
csalédban nevelkedük
17 fő/50 r/

5 fő /14,7055/
17 fő /50 `',/

lautén a or,orAatikus érettség eld'dbtéaéneI: figyelembe vétel6né1 a: orvoai eluiréoot is tUbb mutató vizsgólatét teszik
azt:lcaéLeoarr, icivénatos, hogy vizracélatunl,ban Li is sort kerítaünt- a nag,as©ég mérése mellett a suly, rmellkaskörfogat,
a?:ülönböző mozgások mérésére; a beszéd alaki ío taa•talrl
vizsgélatéra, valamint a 1:ítlí° és hallé:3vizsgálatok eredménycinek kt3zzé tételére.
Ugyancsak ragaszkodva a raeGilatérozott 20 kg os teotoulyhoz,
az alóbbiakat tapasztaltuk:
-
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Állarai gondozottak

3uly

1. 0 . bies~ ló
2. Ibt. Attila
3. R. Henriett
4. T. Gyűzó
5. B. Gyönryi
C. P. Wnii:.a
7. A. Krisztina
8. S. Jenő
9. T. Haj na 1 ka
10.K. László
11.V. Irón
12.S. Ferenc
13.0. Zsuzsanna
14.11. L..óni ► _a
15.0. 2Arzsébet i.
16.II. Zsolt
17.S. Tondo
18.Sz.Ágnoa
19.0. 3rzoőbet II.
20.0. Julia
21.H. «largit
22.Gy. Róbert
23.Sz.LAszló
24.Z. Judit
25.2. Géza
26.K. Zouzwloa

21,5 kg
23,5 k g
21,5 kg
19,5 kg
20,5 kg

27.:1y.IgI'
28.K. Antal
29.K. Antal
30.0. László
31.K. Attila
32.G. Gyula
33.G. Samuel
34. T.Józ©ef

16,5
16,0
14,5
19,5
16,0
21,0
23,0
21,5
22,5
23,5
25,5
21,0
24,0
22,5
27,0
18,5
21,5
24,0
13, 0
18,5
20,0
18,5
17,5
16,0
2Ci, 0
14,5
13,5
21,0
0.0
684,0

t~.€►

kg

kr
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

ke
kg
kg
kg
kg
kri
kg

Családban nevolE.:ad6k
1. S . Ferenc

2. B.
3. H.
4. K.
5. K.

Páter
Klaudia
Teréz
Attila

6. 13. La
7. S. Gabriella
6. U. Sanüor
9. Sz.Zoltún
10.0. Attila
11.7. 11ó ni ka
12.23. Piroska
13.T. Krisztina
14.0. í szter
15.K. Taróo
16.I4 GyUrgy
17.L. Andrea
18.5. Nikolett
19. L. Gábor
20.L. Attila
21.Gy. Zoltán
22.Z. Zool t
23.13. István
24.B. Róbert

25.S. Bela
26.U. Páter
27. 0. György
28.0. Anikó
29. N.Melinda
30.I. Attila
31.1.4 István
32.R. Zoltán
33.T. Pál
34.Sz.Krinztinc

Suly

22,5 kg
18,5 kg
23,0 kg
16,0 kg
23,0 kg
21,5 kg
22,0 kg
19,0 kg
20,0 kt24,0 'LC
19,0 kg
18,0 kg
19,0 kg
22,5 kg
23 ,0 kg
18,0 kg
16,0 kg
22,5 kg
17,0 kg
16,0 kg
24,0 kg
23,5 1;g
18,0 kg
20,5 kg
18,5 kg
21,5 kg
19,0 kg
18,5 kg
16,0 kg
17,0 t.g
16,0 kg
18, 5 ke
19,5 kg
17%Q kr,
670,0 kg
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Az Uiezesitett adatok ebben az enotben is az állani condozottafc javára r:utatr.ak, ha az eltérés nem is tulzottan lényeges /14 L ,/. Véleményel , szerint érdemes azonban csopor tonként megnézni a Bért adatokat, s arra figyelni, hogy a
szomatikus érettség mutatói a majdani határozatokn©1 hogyan
befolyásolják a gyermek további életutját.
.

Alia:i9. gondozottak Cedódban nevelkedők
a/ aulyhatár felett

b/ sulyizatár
el Gaul y hzttár alatt

17 fó /50 71/
3 fó / 8,82 %/

13

Fő

/38,23 ` ;/
:

1 fő /

~~fS /41,17 %/

20 ,f8

34fő

34 fn

2,94 5/

/53,82 :;/

Lie=glepCnek tiinik, hogy mindkét esetben Magas a eulyhatmr
alatti gyermekek .szárai, bár ennek alapja az állami gondozottak esetében elfogadható. Ismertek az okok, melyeket
r korábban i® hortam /kéborlás, uunkakerülds, inaégee
körülmények, gyermekek elhagyéna q s e::.iatt ®ok a nélki110zás, mely kihat a fejlődősre/.
Kevésbé érthető azonban a családban neve1R':edók 58,82 55-os
aránya. L$rpedig tényként kell elfogadni. Annak ellenére,
hogy általánositani a kapott mérési eredményeket as adatok
kis száma hiatt nem szabad, /objektiv ok a kis esh/ talán
mégis megfogalmazható, hogy a szomatikus fejlődőében a döntő nem a kUrnyezet, hanem a fejlődén egyéb sajátosságai
/szervezet tápanyag hanznositó kápeesége; belső elválusztásu mirigyei, mW Udéao etb./.
Lzekután a mellkas körfogatának eredményeit csak üeszességében ismertetem, a fej ktyrfoCatáaaIc nem tula j donitva
k+iliinösebb jelentőséget.
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kllari gondozottak

összes:
szélnő értékek:
Atlas:

Családban nevelkedők

2012,5 cry

2003 cm

52,5•63 cm
59,19 era

53-62 era
58,91 cm

LYozgáekoordinációs vizsgálatunkban 2 fajta mozgóst vice;óltunk:
a/ ugynevezett nagy mozgásokat, helyeket a dolgozat 3ó. oldalán található módszerekkel próbáltunk feltárni
b/ finom mozgásokat, melyek vizsgálatának r-ódszorei azinttn a 26. oldalon találhatók.
A nagy mozgások vizsgálati eljárásai közül kettőt szeretnők kiemelni. Mégpedig azért, mert a legnagyobb különb©égek itt topasztalhatók* r, két ösrzehasonlitósi alap:
a/ 15 sec alatt végezhető békaügetések száma
b/ a fizikai erő mérése 2 kg-os ©ullyal. .ilyen ma gasságba és hánywzor tudja felemelni 36 sec alatt.
Általónosaágban feltételezhető, hogy a szomatikus fejlettoég illetve fejletlenség arányos a fizikai tel jesitőképeesággel. Márpedig ennek érvényesülnie kell a nagy mozgások
torón. v mégis neglepve tapasztaltuk, hogy néhány kivételtől eltekintve /4 eset/, épp azok ner.} feleltek meg 01%6reisainkook* síit agy, előirt sulyhutárt usdieladt6k. Minden
bizonnyal a nutetkozó tulouly ős raaoese'g itt inkább gátló tényozőkúnt hatott. feladat megoldásához inkább Ugyeseü, , gyorsaság, tellett, rselyct egy alacsony ós kis testsulyu gyermek sokkal könnyebben k€pen teljeoiteni. Alap
feltételezésünk az volt, hogy az átlagos teljouituény
1 ugráa/sec-nak felel meg, tehát az értékek valahol a
15-ös átlagnál kulminálnak. Ugynnakl or azt is vártuk,
hogy a kisebb alkatu gyermekek képesek lonznok az ugrósok
számát 1,5-szeresére növelni.

- 1(X) -

A kanott adatok v3.ezozst s2élséoa:gesen azurócitat..
Az ugrósok tizáL:la 10-37 közé esett, az alaíbbi bontésbara:
Teljecitőkápeeoí: Alim. i
U%rés
gondozott oztíma
sulyhatér felett
oulyhatór
eulyhatér alatt

3 fő
2 fő
12 fő

Csalódban U'
nevelkedC oziirv,
18
18
18-34

1 fő
1 f3.
17 fő

17-19
18-21
20-37

Tohét e toljeraitőképes gyermekek szó:ia:
a/ óllamj. gondozottak esetében: 17 fő /1 fővel net lehetett
i.ontafAust teremteni/
i9 fő
b/ caalédbara Aevelicedeistaél:
Ugrés Csralédban Ugrós
TQljeoitményképtelen®k Allan/
gondozott swims nevelkedő széna
sulyhatár felett:
©ulyY:atér
eul;,- h©tór Glatt:

14 fC
0 fő
2 fő

10-12
0
13•-14

12 fő
0 fe
3 fő

10-12
0
1411

A teljasitraény+FéptelensE'g nevezettek esetében 2 dologra

gondozottaivaél a nozgcí® rendezetlensége,
vezethető.
a í.itartéegaiény, a csalódban nevelkedő esetében a 3 sulshnter alatti gyermeknél szivniztét, illetőleg €asa,tmta., a
auLhatér felettieknél az sabe2olut í;érLyelraes©ég. i3indent
a eoalód old meg helyette.
A fizikai ere r éréee korrelációt mutatott. k nagyobb

tooteulyu gyerriokek tel jeoitettek, vi acont a gyengo fizikw uaík nagyorr jelentős olr aradéea szer botiinő. Itt a:: er.e-•
lés uzémét ner kalkuléltuk, azt viszont igen, hogy a oulyt
minden egyes tanulünak a feje fülé kell emelni kinyujt©tt
kézzel. A sulvhattir alatti gy ermekek Well /14 311a=ii
co::adozott, 20 esul;adban nevelkedő/ 29 képtelen volt a sul.y t
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feje fölé kinyomni. Az összes gyerr ek létszámához víszonyitva nagyon magas ez az arány /42,C 5/.
A ©ul,yhatár alatt i gyerret_ek közül 9 állarai gondozott, a
mind a 20 családban nevelkedő teljeaitr ónyképtelon maradt.
Az oreléeek száma is a testalkut függvónyúben alakult.
%italában 13-13 között váltakoztak az oredriányek. Nyilvánvaló tehát, hogy van pótolni való a fizikai éllóképeoeóg,
a toljesitn ánye:: terán.
'

A mozgáskoordináció vonatkozásóban a nagyobb je1entóeéget
a finn mozgásoknak tulajdonitottu::. Nem közöribue, hogy
az ujjak, a csukló, a egyáltalán a teljes kar mozgása enynyire összerendezett. Ugyanis az iráskéozség eloajátitásában, az iráe gördülékenységében, a kifáradásban alapvető
j elentóeégü a mozgások teljes összerendezettsége.
Alkalmazott módszereinkkel tehát a teljes kar mozgását szerettük volna vizsgálni, valariint annak a ténynek a L ei;állapitéea volt feladatunt:, hogy tevéken;,; séfiében melyik a vezető kéz. Ugy gondolom nen hagyható figyelLen kívül pl. egy
átállitott balkezesség. Nyilvánvaló, bogy egy ilyen gy ermek
rozgása diszharmonikus, s iráea is tükrözi azt a görcsös
erólködóet, mellyel megpróbál az alvórácoknak megfelelni.
Vizsgálataink egy róezáben / ► ,órtyaozortiroz&i, golyóátrarkás pohárba/ a megtételre fordított idő ler'vidülósének
voltunk tanai, ami összefügg a begyakorlottsággal, a moz
gások jobb összehangoláséval. 2 pedig maga után vonja az
irve könnyebb ós gyorsabb elsajótitásót.
Linda kőrtyaszortirozást /32 lapos magrag I:ártya ©zinek
szerint/ mind a golyók átrakását /12 db/ minden egyen
vizsgálttal 3 esetben iem teltetti i :Jog , Ez egyuttal ::ár
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Derfigyeléei lehetőséget nyujtott a vezető kér, megállapitósóra, bár az igazi lehetőséget a F:Uröh rajzoltatősa
adta. 21ért adatain': a kiivett*.ez6k voltak "túl-ig^ Lásodrcrcbana
a1ami gondozott Cealádban nevelkedő
57 sec 108 sec - 46 sec
113 Geo
26 Gee - 8 sec 25 sec - 13 sec

Kártyaozortirozóo
Golyclótra50

-

Tapasztalható tehát a aeel.ekvéare Sorditott idő jelentős
lecoUkk^nósu rind a két esetben. Az idclarcínyok viuzont
egydrtel::iir-:n a coaládban novclkedők javára tolódna".: el..
Kivétel a golyóátrakós minimum szintje. ITinc3en bizonnyal
oas2eftiggésban van ez a firvclec;: tartésságával, mogoeutottoógávul, u ez már j®lentFpon Ucazefügg azzal a : iliCvol.,
melyben a gyermek nevelkedi?:.
A kürök rajzoltatása nytjtott megbizl:ati; adatot a
"kezesség" regállapf.tásőre, bőr a vezető kéz kimondásában
figyeler;be vettUk az előző két tevékenységet is. Ugyanis
gyakori volt, hogy az előző két múveletnél váltott kézzel
r:;ocfatározdolgozt€0:, 7:ig a kUrOk rajzoltatása
ta a kezet. ilyQnfornán 3 jelleggel talélkoztur.k.
kéz
;Illaisi gondozott
Családban nevelkedő

Dal :óz

Váltott

19 fő

8 PC

6 IT

28 fú

5 PC

/ fő

/1-1 fővel nem lehetett kapcsolatot léteniteni/
gondozottat
©eetében a €3 balkezes gyermek l,özilZ 3-at mQgpróbcíltak

A bee2c;lgetcnbc.l derült ki, ho gy az
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5tállitani az óvünők. 'ulyoe pedagógiai hiba. Nem oléc a
sok hátráltató tényező, r.ég ezzel in megpróbáljuk ©ujtani
a gyermekeket. Ne^; csoda tehát, hogy ezen gyermekek Fii+
zetoinak kézbe vételekor olyan létvény tárul elénk, araoly
semi optinizr fisra nerc adhat okot. További problérlát jelent a váltott kéz használata is. . e figyeltúk a körök
rajzoltatásánál, hogy dtla'oaan 30-35 sec. alatt cserélték kezüket, ami valószinü az iréanél is bekövetkezne.
Ez a tény pedig szintén kihatóssal van az iréa riinősógére.
A szoratitus érettség eldöntéeóben a legnagyobb jelentőséget a beszéd alaki, és t rtalr1. vizsgálatának, valamint
azIrgiamma.JUswiiimei tulajdonitottunk. Bármely
órzékezerv elégtelen vagy jelentősen korlátozott taükbdóse gét ja az ere& ényee iskol.avégzóenek, mint ahogy gét ja
az elégtelen beezédfejlCdéo is . I isz az a gyermek, aki
alakilag nem képes a hangokat helyesen forr+'élni a helyesterén is hátrányba kerül, aki pedig; tartalmilag ne
képes gondolatait kifejezni, az egyáltalán képtelen az
áltolón:; iskola sikeres elvégi zóséro.
ezért a beszéd alaki vizsgálaténál néztük az
"abc" teljes betUtartozányét, e minden egyes betlivel
mondattunk 4 szét /pl. "ay" Mair - agy - a'jal - b g :► or/.
Hibétlanna: csak azt a feladatmegoldást fogadtuk el,
amikor valamennyi kötelezettaégónek eleget tett. Tehót
a betűt éppugy szabályosan képezte, gint a betUvol
alkotott 4 szét. ú célra összeéllitot t viz©gálati anyyagunk tehát az alábbi volti
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a
á
b
c
ca
d

alma
slsosa
báb
cinke
caica
dió

papacá j
kialán,j
láb
Ica
áce
l gida

léapa
állvány
lábon
cica
kacsa
lud

madzag;

dz

varr
kanál
ablak
polc
kalapáon
nadrág
K kivótol

cizu

dzsida

lándzsa

fin d zoa

o

eszem

perec

fokote

ú

ölet

kerék

kérek

f

fél

kefe

puff

C

galamb

fogó

tégla

gy

gyár

8, i

agyal

h

hal

pohár

noha

3

iszom

hit

nyit

i

i ro;k

viz

izeg

ore j o
levél
Jaffa
ág
bu ,j or
juh
kitli
kiterit

j

jég;

va j ao

I-iá j ae

Vaj

I:

%akaa

léha

pók

I

ló

011ü

tábla

ly

lyuk

pulyka

púlyée

m

mama

dominó

gomba

r.

nap

néni

hinta

ny

rijul

kenyér

ké-14ny

o

0116

lottó

olyan

6

óra

61

fonó

ö

öv

ölyv

köt

bukta
hal
paazu1y
villám
tehén
kánjv
pocok
tó
Wc?31

li

őe

fő

száki

tő

p

papa

pipa

kapa

r

róka

kerek

ropce

e

ads

basa

haeaa

sz

szép

onenea

kasza

t

tnl

autó

patak

lap
kér
lábas
kéoz
ut

-

ty
u
d
U
U
v
z
ze

tyut:
urat
it
üres
tiz
vdr
zar
zeáf:
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kutya
fut
bait
üveE
filc
vonat
váza
r6zaa

ketyeC
uborka
bit
kerUl
hü
hiv
maze

zeebel

keazt;; ü
kapu
bival
caapii
befüz
óv
heíz
daréze

Vizeg$lattuzk kezdetén nor ezdndét,oztunk az "abc"
telj®e lertoményát vőgigt.c;rdQyni, oaak a Gyerekekkel t5rténS beezólgetóe sordn fiGyeltiirity fel arra, r:ilyon sok a
bEszódhibés. A negbizlsató beiskolázási javaslat eltréecipedig szütsógGnk_ volt pontosan tu dni a beot.tidhi•téec'hoz
~
beia gyermekvk szénét, a be®zódhiba sul,yooaégát, ninőségGt.
111lli3n/3een nerlepő volt dzómunlra, hogy nem egy gy®r•
tMknek a ma,génhangzcíts képzése jelentett tsiilcinUson nagy
rondot. i:'Sitéppor< az "o, U" betiik tcőpzéoe volt problematikus, hisz ezek helyett a batik helyett az őrintettek éltalébtn "u - U -t" r:londtak /5 all€azZi i,;ondozott/. 1,z pedig
e:rűtel3eeon zavarta a beoződ raegórtóoót, do lóthatst,l.aE zavarta agy®rmetPet is a kontaktueteror:téeb®n. A lgeazéd aleki vizagálatártól tehót a ki3vetkező ezitudciór_kal tal{ltuk
r.agur7kat ezer-:bra:
A bedzLd alaki szempontbél: 1111a.°:;1 gondozott

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

kontaktus ne m terenthete
tiszta, érthetd
bea2ódhibósr /nöeze,dadog/
el: ;oaódott, ti®ztGfalun
éltalénos bQazée32eYjlLticnsőE
betüt falcueról
hadar
:

1
12
14
2
4
1
0
34 fó

Caaliiben
nevelkedő
1
21
7
0
2
2

.„L
34 fő
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A ©z;imadatol: dbbbeneteson vildgitanak rá a kiizny©zot ól1 5oeal Iehutnö
talbnos szanélyiségfornálú hatáaáru.
L,y©rózni a bessidte j letlensótret it azzal a"cealódi" I:6zeggel, awelybes az
gondozottak nerilkednek. A 34
fő© vizogslt anyagból mindUosúe 12 cy©ralsk tilülható, akinek alakilag ninca nroblőr.a:í ja /35 W.
Ugyanakkor a fQnnma ~.~ dó 22 vizagált I:iaebb-nagyobb hiónyoo-•
®ngok ~-.al kezdenó meg tazntlmór Lyait. A crsaládban nevelkedők
®ztimadatui jóval kedvezőbb kc;pet mutatnak.
áiazta, órth©tő bea2éd 21 ..F;,y ermelnél tapasztalható
/G1,7 %,/, mix. a tbbbi 13-n61 az előző feleoroláa az irányadó /lied az előző oldnlavdmot 4rtelemszc3rüen/.
úzek utdn azt is eálszerü net*nezni, hogy az ucynevezott
be©zódhibáL hdny hibapontosak, a ebben az irónyban tapocaptózva a kvvotkezőket sikerült feltórni. Az alábbi hibapontokkal tn153koztunki
:

Allard ~r, ondozott C©albdban nevell.od:
2 b©tü hibás
3 bettt hibáe
4 betU hib$a
5 betü hibis
G betU hibóa
7 botü hibéa
8 beitü hibás
9 bet; hibás
10 betü hibss
14 betü subs©

2
5
2
3
3
1
1
1
2

...1.
21 fÚ

3

3
2
d
0
2
0
0
2
.,..

~

12fá

Mindk6t esetben volt 1-1 fő, akivel a©rsminontt kontaktust
per: lehetett ter©eteni.
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A ler_,gya':frebban előforduló betühibák a következők voltaic:

"e" 1G esetben
"z" 10 esetben
"ez" 12 esetben
"ze" 9 esetben
"ly" 2 esetben
2 esetben
"b"
2 esetben
"d"
"f"
2 esetben

"d^" 1 esetben
"dzs" 1 esetben
"n"
1 eoetben
"p"
1 esetben
"u"
6 esetben
rú"
5 esetben
"(2'"
6 esetben
5 esetbon
"o"
"E°• " 6 esetben
"ty" 4 esetben

"i:"
"r"
"s"
"ny"
"es"
"1"
"j"
"e"

1 esetben
5 esetben
9 esetben
8 esetben
6 esetben
4 esetben
3 esetben
3 esetben

A beszéd tartal m i vizsr-,€ílata

e i3inet - teszt t:épleiró
anyagával törtónt. .:nnet: eredményeként az alábbi kategóriákat i.ülönitettiík el:
Állami
gondozott

a/ szavakban beszól
b/ 1-2 mondatot logikusan
összefilz
e/ ösozefüggéstelenül beszól
d/ mondanivalóját logikusan
épiti fel
e/ nincs kontaktus

7

Családban
nevelkedp'
4

10
9

8
7

7

14

1
34

..

34

Ilyen közlések hangzottak el: pl: "szenbekütős, elesett,
üveg betörött. ii gyerek betörte az ablakot." Lehetne a
példákat nég tovább sorolni, de ugy gondolom felesleges.
A kép vigasztalóbb ner: lesz, a valós helyzet sajnos ez.

- 108 -

Vibb esetben utaltan már rá, hogy a látáe- és hallósvizsgálat a Gyermek-ideggondozóban készült. izuton szeretnél;
köszönetet mondani dr Papp István gyermekpszichiáternek,
amiért az adatokat rendelkezésel.re boceájtotta. izek szerint a látésőlességet a Mo lnár-1%11e szines alaktáblával
vizsgálták, strabizrnue és visue-eltérés alapos gyanuja
esetén pedig szemészeti szakvizsgálatot javasoltak.
A hallás állapotáról 6 méteres aucott beszéddel táj ékozúdtak. Abban az esetben, ha a hallókópeesóg a 6 méteres sugott beezódnél gyengébb volt, netalán hypacusi©
cyanuja, vagy valaniljen egyéb ok merült fel /adenoid
tultengós/ részletes fül- orr- gégészeti és audionetriáe
vize álatot végeztek.
1,átás vizsgálat
a/ látásélesség ép
b/ strabizmus
c/ nines kontaktus
Hallás vizsgálat
a/ hallás ép
b/ nagyot halló
c/ hallókészüléket hord
d/ nincs kontaktus

Állani gondozott Családban nevelkedő
27 f ő
6 fő
1 fő

31 fő
3 fő

Allahi gondozott Családban nevelkedi

31
2
O
1

fő
fő
fő
fő

31 fő
2 f
1 fő

családban nevelkedő gyermekelv közül 0. György halmozott
6rzókszervi fogya.tókoseágban szenved /strabizmus + nagyot
hallős/, L. Andrea pedig hallőkószüléket hord /egyik fLil
nácik fül 60 14-ban suket/.
100
.~

;
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A ozoriatikus őretteég problémakörének vázlatod áttekin-

tése utón ösazer'ezztik a kanott adatokat4 e válaszoljunk
a vizst' lati előfeltevésre.
Abból a szakirodalom által elfogadott igazságból indultunk ki, hogy a cig=inygyerriekek szomatikus fejlődése elmarad korosztályának úítlagátöl. Ezt az igazságot mi is
elfogadtuk, e igaznak véltlik a ezomatikue órettnég minden teriletére. Nos, az általunk mért adatok nem igazolták
ezt a feltevést. Az könnyen elképzelhető, hogy ennek oka
a vizsgáltak viszonylag kis száma, s igy az eredmények
áltulánooitásra ne.m, alkalmasak. Arra viszont Sók, hogy
a szoratikus fejlettség bizonyos terÜletein /rmagasrág,
teetsuly, rmellkaokörfogat/ határozottan az állami Gondozottak fölényét mutassák. Megitéléser.; szerint tehát nerc
kell nagyon szoros összefÜggést látnunk a környezet, s
a gyermek Ilyen irányu fejlődése között. Ha az őaezefüggée nagy on szoros lenne, akkor egyáltalán nan fordulhatna elő az a jelenség, hogy a családban nevelkedő gyermekek
Weil jóval kevesebben Ütik meg a mininólie 20 kg-os ha.
tárt, raig az állami gondozottak esetében ez a szám kedvezőbb. Ha e vévső ös©zegzéenél tartunk, azt is érdemes megnézni, hogy függ össze a testmagasság a oullyal. £l kell
fogadnunk azt, hogy a magasság és a euly között az esetek
döntő többségében egyenes arányoessg 611 fenn. Tehát a
magasabb gyermek általában sulyosabb is, az alacsonyabb
kisebb nulyu. üeezegezve tehát az adatos
F:;agasság
t érték
Sulyhatér Sulyhatár
sártél alatt vagy felette alatt
vagy felette
f111arai

gondozottak
Családban

5 fő

29 fő

14 fő

20 fő

nevelkedők

17 fő

17 fő

20 fő

14 f6
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i:ltérés egy kissé az állarai gondozottak esetében tapasztalható mindkét esetben. A mérték alatti gyermekeknél /5-14/,
a vérték felettieknél /29-20/ az arány.
A családban nevelkedők esetében r n j dner teljes az egybeouóo
/17-20, illetve 17-14 fő/.
Néhány esetben érdemes a megfeleléseket mindkét csoportnál konkrétan, név szerint bsezehasonlitani.
Állami gondozott
1/
2/
3/
4/
5/
b/

G. Gyula
S. Jenő
A. Krisztina
0. Julia
B. Gyöngyi
Ny. Attila

?egesség

Suly

cm
cm
cm
cm
cm
cm

13,5 kg
14,5 Ice
16,0 kg
27,0 kg
20,5 kg
23,5 kg

107 cm
106 cm
10 cm
121 on
118 cm
118 cm

19,5 kg
18,5 kg
16,0 kg
22,5 «€,
24,0 kg
22,5 kg

100
104
106
129
117
120

Csalódban navslkd!dő
1/
2/
3/
4/
5/
6/

T.
R.
2.
S.
0.
M.

Pál
Zoltán
István
Ferenc
Attila
Nikolett

Nagyjából ugyanez a megfelelés áll fenn a nagymozgásoknál, tehát az eredmények további ele2zése ilyen irányban
feles;leses.
gyértelnUen az állami gondozottak hátrányát mutatja
viszont a beszéd alaki és tartalmi vizsgálata. Az okok
közismertek a fe jlődéspazichológiáből. Nerz kívánok a
gyermek-anya kapcsolat, illetőleg e hiány fontosságára
rámutatni, hisz azt már magtettem a dolgozat egy korábbi
részében.

Pusztán azért emliten az ebből fakadó hátrányos szociokulturólis kdrnyezetet, mert megdöbbentően magas volt a
hibásan beszélő gyermekek száma, a beszédhibák varíéciáinak száma, e egyáltalán magas volt a helytelenül képzett
vagy; artikulált hangok kiejtése. Foltünő volt mindez a
magánhangzók esetében, bár ugy gondolom, boga az itt előforduló hangképzési probléma r;ár inkább a beszédkópző
szervek riiikiidéoével van kapcsolatban,
A részletes felsorolás a dolgozat 105. oldalán található,
itt valóban csak egy Usszevont összehasonlitőseal szeretnóm a tért felazinen tartani.
Álla:_.i gondozott Családban nevelkedő
105. oldal 2. sora
105. oldal 3+4+5
sora

12 fő

21 f6

20 f ő

9 fő

Tehát a végső szó Jogén: peri tudtuk viz€u'á1ati anm .unkban eEyértelmüen alétámaezt3ni a ezp irodalmi aktokat.
tiku éretaérn e!: ol lara .területei, melyek
Vol„ tak.,~, s
,eryértc,rien az állorr.3. r:oudozottak :savá ra bi/lentették,
kk • ráás r ' 1 ts I az -.. s^ • t
hátrányt mute(ttáti,. Arit tragikusnak tartok, hogy a szomatikus fejlettség azon terű etci, r:elyek állarai gondozottjaink fUlényát mutatják, szinte alig- játszanak szerepet a beiskolózási javaslatokban.
Ugyanis ott nem az a dintő, megvan-e a beiskolázáshoz
szükséges suly vagy magasság. Akár megvan, akár nincs regitélésew szerint ehhez a "saülói háznak" eoLani kisze a javaslat alapjául a finom mozgások, a beszédfejlettség, az óékrszervi vizasálatok eredményei adják az alapot
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zek fejlődése podia mér nagy mértékben a ozülri háztól
fiian, illetőleg attól a pszichés, szociokulturális rnii.liútől, e it a szült i ház nyujt a gyerL:eki pszichikum száAra. Itt pedic r,ór olyan lépéshátrányba keriil a gyrernek,
a vele együtt az iskola, amelyet képtelen lesz kompenaz enélye 'yenlőtlenaég egy kedvezőtlen beiekozálni.
lázási javaslat eaetén caalc fokozódna, s a "kulturolló"
szára az alapozó iskola végére mégjobban ©zótnyilna, mint
amilyen a beiskolázás kezdetén volt.
III. 'zociólie érettség vizsgálata
A gyermek szociális érettségét a Vineland skálával mérttik.
A skálának nem minden egyes feladatára korestünk választ,
a csak a nevelőotthonos gyermekekkel végeztettek cl. :inak
okát a dolgozat 87. oldalán kifejtettem. A családban nevelkedő gyeri.,ekeknál a szociális érettség fokára a vizsgálati
szituáciőban tanusitott magatartásából kUvetkeztettUnk.
Tehát a teljes skálából csak a tUrtvonallal ellátott feladatokra voltunk kiváncsiak, e azok alapján tettük reg beiskolázási javaolatunkat. a tUrtvonallal ellátott feladatok padi. felUleli'k a szoaatikus érettség azon formáit,
melyekre a dolgozat 87.-89. oldalán kerestünk választ.
Ezért ezen oldalak "a - h" pontjaira üoazesitetten fogok
válaszolni, rnig részleten elemzését próbálom adni a felnőttekhez; kortársakhoz fí:ződő viszouynak, önozabályozó
képessógánek. A skála alkalmas arra, hogy megválaszolja
a azociál s árettségre vonatkozó előfeltevéseket.
Nevezetesen:
;

a/ c3nki®zolgéláaban fejlettebbek a családban nevell evi6
társaiknál
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b/ nagyon hétrányoe lesz tel jeeitmónyük a Binet kc:pleirá
tevékenységben. Különösen a lányok esetében.
c/ nagyon nagyok lesznek hátrányaik a társakhoz való viszonyban, feladattudatban, feladattartásban és a feladat végrehajtásában.

Vineland.féle Lódositott szociális érettoéCi teozt-okúla
Vizsgált gyermek nevet
Születési óv..w,... hó w.ww. nap
Zevelőotthon eime = Hőgyr©ar:, Patőfi Sándor

Y/
2/
3/
4/
5/

Segiteég nélkül leveti kabátját
Kézmosás után egyedül megtörli kezét
Bgyszerü helyzetekb©n segít r:agán
Neviikön nevezi ezükebb környezetének tárgyait
Segitaég nélkül leveti kabátját ess ruháját
6/ Egyedül eszik /nem kell. etetni/
7/ klevigy'zatoe /elkex'íili n veszélyeket/
8/ Egyedül felöltözik a ruházat regkötése, összekapcsolása, gonboláea nélkül
9/ Begombolja kabátját vagy ruháját
1O/Villéval is tud bánni /étkezésnél/
11/Helyben teljoeit kisebb meipbizáeokat /házi munkában/
12/S©gi teég néiktil arcot mos
13/Ra jzoláen.ál helyes ceruzafog 5ocal használja a grafit
és ezineeceruzót
14/Tud vágni ollóval
15/Tudja haját kefélni és fésülni
16/Kiedret nélkül közlekedik a neveltotthon területén
17/Segítség nélkül fekszik lc az ágyba
18/'lrnényeiról beezát ol
19/Uaeználni tudja a szánkát, lábhajtásu kisautót
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20/ Ünállóan végez egyazerü házimunkát
21/ örömét leli a könyvekben, ujeágokban, képosido
stgokban
22/ Msokkal in közli ismereteit
23/ Szerozámokat tud használni /kalapáce, fogó/
24/ Asztalnál kiszolgálja rtagát
25/ lCist hanznál a kenyér megkenéséhez
26. Játékeszközökkel egyszemélyes szerepjátékot játozik
27/ lifezt vesz kis versenyjátékokban
28/ fezt veez egyezerü dramatizált és egyéb jétákokban
29/ áss fürdik /námi eegitaággel/
30. Asztali késsel tud papirt végni
31/ Biséret nélkül mogy óvodába /az intézet távoli
épületei között egyedül közlekedik/
32/ OeltSltözik egyedül
33/ Kin ösozegii pénzzel tud vásárolni
34. r:áisoa egyszerii játékszert, eszközt tervezni tla
kósziten.i.
35. Jutalom fejében elvégez k3 eebb munkákat
36. j.lkápzc:láa után képes meadAssal áirs°dzolni r.ese
ozorgplúket
3 7 / ragára ILagyhatá, s e ktizUOs Aapára és ráeokra tud
vigyázni
38/ Különbaéget tud tenni nose áe valüság között
39/ 62itkebb környezetétől távolabb eső, mbs helyhez
kötött megbizatánokat i n toljecit
40e.. Tud játszani konstrukciós j étókeszkiizökkel
41/ Minden eegiteág nélkül fürdik
42/ Az ottl,ou körny ékén biztosan tájékozódik, eze .
bályoncn közlekedik
43/ F:épec a TUcee e64-egy részletát elr .ondsni önállóan
és tsegfogalmazni erkölcsi itóletc!-et.
-

~
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A Vineland

skála feladatait tehát felosztottuk az alábbi
funkciók vizagélatéra:

a/
b/
0/
d/
e/
f/
g%
h/

általénos önkiszo'igaée s 3, 4, 12, 17. 29 feladaton
t3ltcSzkt3dóssee ankiezolgéláa s 1, 8, 9, 15, 32, 4i
étkezéses t3n3siazolg$lóe s 6, 10, 24, 25,
helyváltoztató rao2góe s 7, 16, 31, 39, 42
elfoglalteégs 11, 13, 14. 20, 23
kommunikációs 18, 21, 22. 43,
ünirértyitéo: 33, 37
ezacializác3ió s 27, 28, 38

Űajnálatoa, hagy az a<iato k ocybov. tEae net lahdtsét?eo,
mert a családban nevelkedő gyermEzkek közi€1 csak 21
szekszárdit tudtunk a v3.zsuálatba bevonni. "wágis az
arányokból levonhatók bizonyos kUvetkeztetón4k.
A3.talónos önkiezolgél is s

3. feladat
4. feladat
12. feladat
17. feladat
29. feladat

Állani g ondo zott Családban novelkedő
28 f ó /84,8 %,
18 f ő / 90 5/
28 fő /84,8 0/ 20 f ő /100 5/
20 fő /100 C/
33 fő /100 0/
20 fa /100 f'W
33 fő /100 0/
26 fő /78,7 01
17 f 2/85 9 05/

últiizr.cidáae©
önkiszolgálás:
1
1. feladat
33 f v" /100 5;/
8. feladat
33 fő n00 %/
22 f ő /66, 6 5/
9. feladat
15. feladat
33 fő/1005/
32. feladat
33 fő /100 5/
41. feladat
7 fő /21,2 5/

20 fC /100 ;',/
~

20 fó /100

5/
19 fő /95,0 5/
20rü/100 ,/
18 fő /90,0 5/
3 fá /15,0 ` /
~

r
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étkezévea önkiazolgálís: Álioni gondozott Családban nevelkedő
E. feladat
10. feladat
24. feladat
25. i vlaüa i.

33
16
:3
30

fő
fő
26
fő

/100 10/
/48,5 ífi/
/100 0/
/90,9 V

20fn""/100 5/
14 fá /70,0 5/
20 f ő /1C0 5/
20 fő /100 g

helyveltoztatv mozeis t
24 fő /72,7 ;;'
33 fő /100 ;;/
33 fő /100 55,/
22 fő /66,7 %/
33 f6 /100 ,/

13 fő /65,0 N/
17 fő /85,0 55/
0 :.'ő;
nincs informioiő
20 fő /100 %,/

11. feladat
13. feladat
14. feladat
20. feladat

33 fő ,/100 (;;/
1 5 -.:645 /45,55/

10 Pő /50,0 5/
1'; fő /85 t o5/

23. M

16

7. feladat
16. feladat
31. feladat
39. feladat
42. feladat

-.

elfaclaltúdet

►t

14 fő /42,4 55/ 15 fő /75,0 `?/
33 fő /100
fő /45,0

fá /48.5 5/

1:: ::'ő /80, 0

5/

ta igéid t

18. feladat
21. feladat
22. feladat
43. feladat

10 fő /30,3 5/

17 fő /85,0
4 ='ó /12,1 ;`b/ 18 fő /90,0 á/
17 fő /85,0 a/
7 fő /21,2
11 fő /55,0 %,/
5 fá /15,1 5/

önirőnyitáti:
33. feladat
37. feladat

6 fő /18,1
33 fő /100 ,;/

`G fő /30,0 5/

33 fő /100 ; /
24 f6 /72,7 5/
11 fő /33,3 5/

20

20

fő /100 ió/

3Zi)Ci31izvciV t
27. feladat
23. feladat
38. feladat

~

fb/1U0 5/
15 fő /75.0 5/
17 fő /85,0 g
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andkét közegből 1-1 fő hiányzik, nem lehetett vele kap.
coolatot kialakite A kw©tkeztetássok, uelyeket a lizegélati elr, feltevélaben hipotézi®ként fogalmaztat mag bzáriomra az alábbiak:
1/ 3nkiezolgélá©ban /általános, 5ltüakad'Ne, éséeea/
negitéléeem ozerint itazolhatá az előfelteVie• Igaz,
hogy a százalékos adatok mindhárom torlleten öeeZee eágrsben kisebbek, de nem szabad szeri elől tévesztenünk
a vizsgálatban ré,zcsitettek számót /33, illetve 20 fű/.
iga örkiszolgálöek6nt tekintem a helyviltoztató mozgást,
akkor már teljesen epv4rtalmU a ':ép, hisz a családban
nevelkedő gyermekeket valauelyil: szUlő viozi-hozza c vpdgba, mig a gyermalketthonosok csoportorran 68 küzlekcd•
vu érik e l cál jukat. OMSegezve tehát véle r.: ónyet a k'v-.
vetkczŰ s fej letteógUk e téren nagyobb, o ez ki$ozönhető
annak a coalrádi :brnyezetnek, melybon nevelkednek.
Hisz a biológiai fennraaradée czUkn ge egyszerien rbt:ányazer :.ti e gyqrakeket ria j át létük_ fenntartására.

2/ A "b" pontban megfogalmazott cl:;:i'a1tcv6e l a ibazoltnak tekinthet6. Ez teijea egóssiósw mbgeg;,-ez16 a szakirodalmi adatokkal • 0kas a halmozott e.:oCio'r:ulturélis
hátrány. klzt bizonyitottsnak vélem a kommunikáció alatt
kftxétett adatokkal. zgazolé®ul fűkánt a táru6bait a
13-.nn, 22-os, és 43-as feladatot teicintera. E feladatokban élmfinyról kellett beezámx.+ln1, azt z láeokknl r.cgosztc.ní, s v4401 egy-egv enersdnyaor Unr3il5 .;lnondáoa
eze.r spelt.
A 18-as feladatban e éfogadtuk bármilyen élmény elneaólását, o mág igy is mcZxdvaaze 10 fő volt, a ki
kiseY:b.ns;gyoi. b rémzleteeeóggel. me:cúlt.
:

:

~
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Társaival viszont már kevésbé osztotta meg, s igy valószinüsithető, hogy mi is csak 'kérdéseink miatt lettünk az
élményekbe beavatva. A 43-as feladat megoldásához egyértelmüen Binet-teszt képleiró feladatát használtuk, s tapasztalataink siralmasat_ voltak e téren. Hivatkozva már a dolgozatban közzétett adatokra /107. oldal/ az alábbiakat állapitottuk meg:
Állami gondozott Családban nevelkedő
1/ mondanivalóját logikusan építi fel
2/ a+b+c+e sor

7 fő /20,5 0/
27 fő /79,5 %/

14 fö /41,1 0/
20 fő/58,9 %/

Az adatok alapján teljesen egyártelmüen bizonyitottnak tűnik a verbalitás különbsége az állami gondozottak rovására.
A másik előfeltevés nem nyert igazolást, mert a mondandóját
logikusan előadók száma az állami gondozottak esetében 4:3
a lányok javára, mig a családban nevelkedőknél az arány 7:7.
Ugyanakkor, ha a feladatot nem teljesitőket nézzük, akkor
ugaanez 10:16 a lányos, javára állami gondozottaknál, rig a
családban nevelkedők esetében minden 5:14.
Állami gondozott Családban nevelkedő
teljesitőképes leány
teljesitményképtelen leány
tel jesitőképes fiu
teljesitményképtelen fiu

4 fő
10 fő
3 fő
16 fő

7
5
7
14

fő
fő
fő
fő

Valószinüség szerint összefüggésben van mindez a kislányok
kitárulkozóbb természetével; könnyebb kontaktusteremtő készségükkel, s minden bizonnyal nagyobb szeretetigényeikkel.
Minden őket oldottabbá, felszabadultabbá teszi, s igy
könnyebben felelnek meg az elvárásoknak.

•
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3/ A azoai6lie érettség vizegálatzban már csak egyetlen

feltevés riegválaozoláaa raradt hátra. Nevezetesen a
90. oldal II/c rontja. 3 szerint az volt a kiindulópont,
hogy gondozottjaink a azoci©lia árottaóg azon terilletein
fognak jelentősen elmaradni kortársaiktól, ahol a hagyo.
nónyo8 családszerkezetben kialakuló legfontosabb vissza•
nyolcat vizsgáljuk, mint e szocializáció elengedhetetlen
feltételeit. ?eh;ts
a/ a felnőttekhez való viszonyban a ozófogadást; el
zékenysaget
b/ kortársakhoz ftUződő viszonyban: miként alkaluazkodiI:
c/ tanszabályozó képességében hogyan fogadja a feladatot
milyen a feladattart6•k6peasóge
milyen alhatatoauágot tanu.
sit a vögrehajtaaban.
A szociólis úretteég vizsgálatihoz alapul a Prefer anyaga
ozolgált. Annak ezeller:uében és utnutataeai alapján preibéltuk a gyermeket: szocializációs szintjét mególlapitani.
Ugyanakkor felhasználtuk az "Utmutató a tankötelesek iskolaórettaégi viwálataihoz" civil anyagot is, Tehát
amikor a:: erednánye® beilleezkedáahez szükséges viszonyokat kutatjuk, akkor alapvetően erre a kát dokunentunra
támaszkodunk.
Először a felnőttekhez való viszonyt vizsgáltuk, &Uba1l
a sz6fogadést és e1őzákenyeéget. A szófogadás vizsgálata
jétékazituáciában történt. Az alábbi inetrukeiát kellett
a gyerekeknek követni.
"A játszótérre negyt nk hintázni. A hinta baleeetvo..
ezélyes, ezért csak ülve hintáchatoz."
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gondozott Csalódban nevelkedő
/20 fő/
/33 tő/
1/ egyáltalón nerc tar2/

3/

4/
5/

totta be az utaeitást 7 fő
wegpróbálta náhány3 fű
ozor megszegni
csak állandó fegyel.-:ezétioel lehetett
8 fó
kónyszeriteni
mellette kellett 611ni, e ugy fegyelmezni 11 fü
nem igényelt fegyelmezést
4 fv

/21,2 5/

5 fő /25,0 5/

/ 9,09 5:/

3 fó /15,0 91/

/24,2 ;;/

4 fű /20,0 5/

/33 , 3

0

/12,1:.;/

E3fú/40,0 S~/

-

Jlőzékenyeégét az alábbi szövegre adott válaszokból akartuk kipuhatolni. "Jancsi &y Jóska példás magaviseletéért
elmehetett a játékboltba vásárolni. i'ütt érnek a bolt
ajtajához ogy nénivel. szerinted ki mehet be a boltba
elsőnek?"

1/
2/

3/
4/
5/

Állami gondozott Családban nevelkedő
/20 fő/
/33 fő/
ne m tud válaszolni
0 fó
0 fő
aki elűezir3r ér a bejárathoz
G fő /18,1 5/
3 f6 /15,0 5/
5 fő /15,1 0/
együtt mehetünk be
3 tői /15,0 ;1/
ő mehet be elsőként
11 fő /33,3 5/
4 fő /20,0 s/
11 fő /33,3
10 fő /50,0 ó/
a nénid az elsőbbség

számunkra a válasz ogyértelnü, s ugy gondoltuk a gyermekek
W zü1 i® többen fognak helyesen válaszolni. F:3.után ez nem
következett be, még egy risik próbát tettünk * de saver,
nélkül.
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agy apró ozituóció volt. Az óvónő körjátékot játozott
a gymkekkel, o közbon leeoett a szemüvege. Arra voltunk
kivóncaiak, m i lesz a gyerekek reakciója. Ugyanez megtör•
tant a családban nevelkedőkkel is bent a tanáccad3ban.
Állami gondozott Csalódban nevelkedő
/20 fő/
/33 fő/
1/ figyelmen kivid hagyta
az eeerényt, a játék volt 28 fő /84,8 9/
7 fő /35,0 r/
a fontos
2/ figyelrleztctásre vette
0 fő
fel a ezerzcivoget
0 fő
3/ játék közben odaugrott,
5 fői /15,1 a/ 13 fő /65,0 5/
e felvette
'_zek a jelenségek ösezessigükben már utalna: arra, hogy
az állami gondozottak sztmára az előzókenyoég ismeretlen
fogalo©. Hol tanulhatta volna meg az ezzel kapcsolatos
elvárásokat, szokásokat? Az viozont továbbgondolkodósra
késztet, hogy különböző korban kerülnek állarai gondozásba, c az a gyermek een képen adekvát választ adn i a cne.
lekváore, aki hosezu idő óta részesül az intézményen nevol6sben. 3nnek kaposdn in r.ár megkórdőjolozhető, hogy
gennyire hatókony nevelésünk? Termót etszerüleg l:omplexitósóban kell szemlélni az egész nevelési folyamatot.
A szófogadással meglátásom szerint móg nagyobbak a gondok,
csert a gyermekek mindössze 12,1 `'. -8 nem igényelt semmineraff fegyelmezést. Ezzel czer_zben a másik 29 fő /87,79 `.I/
csak a nevelő közvetlen beavatkozdsdra reagált, vagy
arra ee:'. :az pedig, már jelzi, hogy koroly bajok vannak
önszabályozó képességével, tehát egyre inkább ahhoz a
neuralgikua ponthoz árcink, amikor negnórettetik, hogy
milyen iokolatipuo kapuján nyer bebocaójtánt.
~
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A kortőrsakhoz füzŐdó viszonyban arra voltunk kivéncaiak,
miként alkalmazkodik. Hogyan fogadja, hogy egy megtározott
közöaség tagja, b mint ilyennek, különböző szabellyoknak,
követelményeknek kell r:Bgát a1Svetnic. Miként reag:úl arra,
hogy nerc teheti azt, amihez kedve van. Különleges ozituó
oiőt nem terentettünk számukra, hant* $dték közben figyeltük Őket.
Allan3. gondozott Csalódban nevelkedő
/20 t6/
/33 fő/
1/ egyéltalán nem tört, hogy
vannak ozabélyok
2/ vonakodva bér, de elfogadja azokat
3/ fokozatosan indulatosa
válik, e megtagadja
4/ ke3z tbös©é válik a j6tók 1 szemben
5/ ^literi és alkalmazkodiI.
a szabályokhoz

8 fő /24,2 5/ 4 fő /20,0
11 fő /33,3 ';',/ 3 fő /15,0 51/

S !ő /19

!t/

3 fő /15.0 5/

5 fő /15,1 St/ 3 fő /15, 0

4 fő /12,1

7 f ú /35 . 0 ;j/

ünszabályozá képeseégébon legelőször a feladat•°ogadds
képooségét vizsgáltuk. mihez a Binet-teszt rajzvizsgőlati
anyagrét használtuk a következő instrukció keretében.
?ózd ezt a szép mintát a keret felső részén. Neked folytatnod kell. Mindig olőaz ö3 r qy kört, aztán egy keresztet,
utána egy hóromezöget rajzolj. Diozited vele körül a kis
lapod szélit." A feladat ért€ke16ui h®z uz alábbi okidét
haaznóltuk.
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Alla:ii gondozott Caalódbun novelkedú

a/ nerr hajlandó megkezdeni
a r;unkót az instrukciók
5 fó /15,1
i®nótelt elmondt3aa ut6n
e©u . .:®etleg a virzsg,aiatot cl kell halwsrwi
b/ ne m figyol, meg kell is~ -:.ao3ni az inatrulos,iút,
de
vc ea l io vonakodva elko ~- 18 fő /54 a 5 ;'+/
di a feladatot
c/ k6zi3rnbooen, ruazó jból
kezdi a rnunk6t
6 tő /184 11/
d/ órdeklűdóaoel dolgozik
4 tő /12,1 %/
c:/ lelkes iaekesettel kezdi a feladatot
0
2/ feltiinc3 sr,biciuval 16t
:7unkahoz
d

3 fő /15,0 fl/

2 f ú /10,0 W

3 fö /1590
9 fú /45,0

5/
5/

3 fő /15,0 5/
0

Linden kiilöndeebb kommentár nélki:l is megjösolható a v{irható javaslat.
Feladut-tartó lofassig. Az elr:bbi ©zególwd3.sz-viz:rg618t a
feladat-togadds mellett arra is alkalr.r:ao, hogy a Gyermek k.itart1: í
vi ,aedljnk. 16s4 a módszerrel an akarati szfórgt akarjuk fol.
tdrni.

/llani condonott Ceal&lban nevelkodű
a/ a feladatot abbahagyja, el
kell halasztani
4 fő /12,1 5/
5 fő /25,0 ;~/
abba akarja hagyni, kiiltinlegeo bittaté©, r6beozólé©
után hajlandó csak folytatni 11 fő /33,3 ; / 2 fő /10,0 ;.' ►/
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Illai gondozott Családban nevelkedő

0/ állandó erős buzditósra
var, szükeő
d/ csak egy-kant esetben
kell biztatni
e/ hat ra a viseza'seato16
buzditas
f/ foltünő kitartassa]. delgozik

14 fő /42,4 5V 1 fő /5,0 5/
2 fő /6,06 `:,/ 3 fő /15,0
2 fő /6,06 54/ 9 fő /45,0 ~J

•

-

I3efe jez'aképpen mognóztiik milyen állhatatosságot tanusitanak a feladat végrehajtásában. Mennyire tartón fi ~„yel: iik,
illetve mennyire lehet elterelni. 1hez a vizsgálathoz ápitökockát használtunk. A feladat az volt, hogy az úvünéni
által e1kéízitett várat pontosan apitee fel. Incek sorón
az alábbi rninőeitéeekkol ártékoltilk.
Ji1a

a/ teljesen bnállátlan
b/ sok segiteimtl, de tü»
relmesmn dolgozik
o/ sok oogi.tsóggel, de ti,irelnetlenül dolgozik
d/ si kertel eniil abbahaF►,y j a
e/ sikerdlraényhez jut, befejezi az alkotást

:

gondozott Családban nevelkedő

6 fő /13,1 5►/

4 fő /20,0 5/

6fő/18, 1%,/

5 fő /25,0 11/

9 fő /27,2 5/
9 fői /27,2 5/

tő /15, 0 5/
I f6 /10,0 53/

3f ő/9, 09 S~i/

6 t ő /30,0 5/

összeasidawn ugy gondolom meat r őr mes cet válaszolni nyugodt nzivvel állani gondozottjaink hétrányót. Azt
hiszem a szocializáció bármely olyan szféréjét kivetnénk
nyomon, amely nem közvetlen biológiai sziikségletoivel van
kapcsolatban, a hátránya ozinte behozhatatlan a családban
nevelkedőkkel szemben.
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I;yugodtan meg moron kockáztatni azt o kijelentést, hogy
a kot plex személyiség vizsgálatában ezen terillet halmozottan ártalmazott. tezdődik talán az agiles ott, hogy
eleve nem tanulta meg a ezáfogadást. telem alakított id t
oealéd olyan notiviciós bániat, amoly azemélyie bek
fejlődésére pozitiv hatással lett voUaa. HA kénytelen is
szót fogadni, as inkább a dreassmAilik, a fizikel bűntalr azáatól való f élolennek eredménye, Is nem belei aeggyőződéoből fakad. Márpedig oz rényora36 béiJyegét kort'yekapcsolataira is, ahol stég csak félnie eea kell az agreeaziát ál. Ezért fordulhat elő az, hogy oly nagyazámu a szabalyokkal szerbehe%ezkedő, azokat megtagadd, illetőleg
apátiába süllyedő gyermek. Szerilyieégónek ez a za
pedig `;aga után vonja, hogy a lbladat fogadósa is olyam
amilyet mérőseink jeleznek. S esőt utón a sort be is 3 .
het fejezni azzal a i egá1lapit'Absl, hogy állam!„ dendi ►
zottjaink óriási tUbbságónól teljee a azooializ'oiás drmtalmazottoá,g, s ez egyben már elJre is vetiti beiskolázási
javuolatainkat. S ezek után csak a v goő konkluziós
valóban itt a legnagyobb a szakadók.

ZTf Itstellektuélie érettség
r

A személyiség vizsgálatának IV. területe anyagunkban

az intellektuális árettcég v3zsdada. Ehhez a teljes
Einet-te®zt anyagát felhasználtuk. As i3eeseeitett eredr sányetc alapján ow$moltuk ki a gyermekek IQ-.ót.
teriilet vizsgálata két szempontból volt érde kes
számuntra. Az milk acért, mert a nevelási tanácsadó
mellőzi az I Q seillíot a dolgozat egy korábbi részében kí••
fejtett eaeményeer miatt.
.
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Uoot kórósomé ezt a vizagőlatot is lefolytatták, a kivónceian vórtuk nekkora lent az egyéb vizególati terü-lotekkol az egybeeeée. A "éeik ok, hogy a dolgozatban
e' 1itett 13 csalódban novolkeüű miként vonható be a vizegélatba. Ugrania a ezociálie érettség vizagnlatíen ISMS . .
szerepeltek, nerc tudtuk őket ujra isi 6tekssdoirs.
ia'g volt ©zónukru egyetlen napi silkDr a sah ada•tokot vettük fel. bor a tmmhs edő egyik uzeissiberc ja.
vasolta, hogy hivjuk meg ezen gyereken óvónőit, kérjük
g Őket az vrte1emeterü vizególatok lefolytatóadra,
OS anyag beküldésére. Felhivtuk az óvónők figyelmét arra,
hogy pontooan vegyek figyelembe a gyermek életkorét a
vizsgálatkor, e az életkorhoz viazonyitott u kezdjék el
a tesztsorozatot. Felhivtuk figyolleket Offs io, hogy
visszafelé korban egészen addig kel/ elmenni, nig hibát.
lan negoldőst nem kapunk. A szó,aitáenál arra kértük é ket,
no cask az IQ-t hatérozzék meg, hanem tüntessék fel azt
is, Imby évvel van elmaradva ► korosztélyénat normóitól.
Ugyanis vizsgálati előf eltevieünk az volt, hogy itt fog..
jók a legnagyobb különbséget produkélni, s ebből adódóan
nagyon nagyok lesznek a beiekolózési eltérések. NUezi3not
valamennyi óvónőnek áldozatos mankó j bórt.
IQ viza latunkban alsOmak a $tanford.-Binot skélát
tekintettük, wely ezerints
0,69 és alattas trón alacoony /értelei fogratókoe/
0,70 - 0,79 igen a1acaony
0,80 - 0,89 alacoony
0,90 - 1,09 ótlagoo
1,10 - 1,19 r: ges
1,,20 - 1,39 igen ragus
1.40 is felettes extrém riagas
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Azért düntöttUnk a Binet-föle intellirenciateezt mellett,
mert a globéílie intelligenciét méri.
nisezük tehát, hogy márt adataink a helyesek szelleldben
foÜcnta'k, amikor az alébbi értékeket állipiSettuk a ai 1
a/ állatd condozottaknél s 0,42 - 0,93 1zt3tti Ifi, értékeket
b/ csaó/ 1n novelkedőknál: 0,47.. O,t 8 közötti T értékeket
A kapott adatokat önszesitve Stanford-Binet nyowdn az alébbi
m3.n5öitésekkel illc;ttiit: a viz®eálatban r6dze3oitettekett
a/ állami gondozottslanil s
// normál 1. ossidlyba mehet
2/ korretro:iőa 1. oo .taílyba
: :ehot
3/ felmentett
4/ AAB elé utalt

0,86 - 0,93 I; értékkel 4 fó
0,65 - 0,87 IQ értékkel 13 fő
0,60 .. 0,84 IQ értékkel G fC
0,42 - 0,87 IQ értékkel 11 fő

b/ Cssiódbsn nevelkedóknélt
1/ normál 1. osztályba mehet
2/ korrekciós 1. oeztélyba
mehet
3/ felmentett
4/ 41B elé utalt

0,91 - 0,98 IQ értc:':t-01 12 fe
0.54 4!. 0,80 I Q értékkel 12 fő
0,60 «r 0,86
értékkel G ró
0,47 • 0,77 IQ értékkel 4 f~

andkét cooporvban volt 1+4 fv, akivel neu lehetett kontaktust teremteni, 5k©t autAlettik:uean az 44B vló utaltuk.
ízek utén a részletoo adatok mindkét cecportbael
.i%rmEs'7. 1. osztély
411I>14 sondozott
CaaládLil ncvclkedó
1/ 4rit I4e016: IK=5 óv 4 hő= 64
1/ B.P3.rooka s IK=Gáv 10 héa
11=6 é!' 2 hó= 74 hd
82 hó
Ali
= 10 há
Z=7 áv G hó=90 hó
:, m
Q8hc
I^ a 0,86
Itr: 0 0,91

~
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gondozott

Ceal6dbaul nevelkedő

2/ rb. Attils:
IKa 6 óv 10 hó a 82 hó
(Aca7év 4hó a 88hó
Elm
a 6 hó
r:=0,93

2/ V. P.kSnika:
I&a6 év 9 hóQ E3lhó
1.:Kss7 év 3 hó a 87 hó
31m
a 6 hó
IQ= 6,53

3/ R.Henriett:
Ik:.a 5 éví;hóa66hó
j":1C0= 6 óv 3 hó a 75 hó
Elm
a 9 hó

3/ O.Attila:
lit= 7ó v
a84 há
1:.:K=7 óv4hó=88h6
a
Bin
4 hó

IQ a 0,88

IQ a 0,95
4/ Sz.Zoltón:
IK. 6 6v 11 hó a83hó
r71Ca 7 4v 5 hó a 89 hó
a
Elm
G hó

4/ =.0.; óző:
ii.p 6 6v 6 hd
Q 7 61; 0 hó

a
~.

~

78 hó
84 hó
6 hó

I<< a 0,92

IQ = 0,93
5/ N. Sánctor:
IKa7év
=7óv 1 hó
Bin

a
a
a

84 hó
35 hó
1 hú

I Q a 0,98
C- /

Gabriella:
I'r► a 6 év 8hó a 80 hó
--7 (Iv 2hó
86 hó
l: Tn

a

IQ

G hó

a 0993

7/ B. ?ra:
IKaGév7hó a 79 hó
II a 7év2hó = 36 hó
a
Zia
7 hó
IQ a 0,91
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..

Csalódban nevolkedű
8/ K.Attij.a:
IK=6 6v9h6=81116
tKm7€v3hón87hó
;1311~
6 hú
IQ = 0,93
9/ K.Tcrizs
IKm 6Óv5hó=77hó
tK= 6 6V8hóre30h6
El m
3 hó
= 0,96
10/14 Klaudia:
IK =G óv4hó=76hó
f1Kp 6 6v3hó080hó
Eln
-. 4 hó
I Q = 0,95
11/ I3.I'óter:
IK =5óv11hu=71hó
tK= 6 óv 3 hó = 75 ha
Eln
4 hó
I Q _= 0,94
12/ S, Ferenc r
tK =6óv8hó=80hG
AK=7 óv3há= 87hú
Elm
.. 7 hó
I Q m 0,91

Ka-rrokoióe 1. osztály
/A lan3. gondozott
1/ Y.Iróni
IKQGÓV
=72hú
7 6v3i3ó =87hó
a a=l i 3 hó +15hú
IQ mr r..82

~

~

Csalódban nevelkedő
1/ D.??orort '
T3.=6
1h6==73hó
=7 óv 8hó=92hú
LL:ln = 1 óv 7 hóm 19 hó
I Q a 0,79
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alarti gondozott

C©alydban nevelkedő

2/ S. Ferenc:
IK m 5 év
=G0 hó
:it o 6 év 3 hó a75 hó
Ulmul év 3 hó =15 hó
It) 0 0,80

2/ B. Ietváns
IK= 5 év 5 hóm 65hó
íKa 7 év 1h6C F35 hó
L`lmw1évt3hó=20hó
a 0,7f

3/ 0. Z®t,zoanna s
IKa5ávnhóa68hú
u iv 6 hó 478 hó
ara a
10 hó
IC? n 0,87

3/ Z. Zoolt:
I Km 5 F;v1húa61hó
a'j év2hó==E3Ghű
Lim m 2 óv 1 hóm 25 hó

4/ No FalónikE3:

Ii{a 4év10hó a 56hú
at 5óV11hűa71hci
Elm 1óv1hó Q13h6
IQm0,f31

IQ m 0,70
4/ G.~ .Zoltűn:
IKo5 év4ho a64 hU
f~. $ 7óv4hóa88hó
m 24 hó
i.lrm 2 év
I Q a 0,72

5/ 0. Lrznóbet I.:
IKa 5év4höe64hú
fit mC3Lv1hóe97hó
Elm a 2 óv 9 hóm 33 hó
I4 0 0,65

5/ L. Attila:
IKQ 5év4húa64h6
F~ Q8 óv 2hom98ho
Elms 2 év 10 hóm 34 hó

6/ B.Zoolt:
IYím 5év4hám64hő
fit n C. év4hóp76hú
I:lma•1dv
m12hú
L 0,34

6/ L. Góbor:
IK4 5óv7hó®67hó
1'K a a6v2 iaóa 98h6
Elm= 2 év7 hóa31 hű
IQ a 0,68

7/ S. 2onióe:

7/ L4jikolett:
IKo4év5hóm 53 hó
8óv1hóa97hó
Elm= 3 óv 6 hó n 44 hó

IKm4évGhcío54hó
am5óv11hóa71hó
Elam 1 óv 5 hó = 17 hó
= 0,76

IQ a 0 9 (,5

I C p 0,5 4

13 1

Állari gondozott
8/ Sz. Agnes:
IKm4év2hó 0 50 hó
?:K = 5 óv 11 hó 071 hó
E1m=1év9hóQ21hö
IQ = 0,70
9/ O.Brzsóbet II.:
IK a 5c:v3hóa63hó

a6 év 7hól979hó
Elr.im 1 óv 4 hó m 16 hó
I'

.

a

0,79

10/O.Sulia:
IK05óv4hán64hó
:34.a6 év 6hü078hú
iarrnm 1 év 2 h6 o 14 hó
I~

a O,Fi2

11/ Fi.Mesgit:
IK= 4c:v10hó 0 58 hó
ad óv5hó 0 77 hó

1.7.m= 1 óv 7 hó =19hcí
Ir` a 0,75
12/ Gy.Ftcíbert:
IK m 5 év 1 hó = 61 hó
%iC= 6óv10hG= 82 hó
L,lm=1év9h6= 21 hó
IQ = 0.74
13/ Sz.Lészlós
4 60 hó
IK o 5 év
I:3K= 7 év 1 hó=85 hú
amp 2év1 hó1* 25hó
IQ m 0,70

Csalódban nevelt:ed8
8/ L. Andrea:
IK m5 óv5hóa65hó
r~C a 7 óv 2 hó = 86 hó
Sin= 1 év 9 hó a 21 hó
IQ C 0.75
9/ 11.0yUrgy s
IK m 6 óv

= 72 h6

?,Y• =7áv5hó 0 89hó
an=1 óv 5 hó 017hú
I Q 0 0,80
10/ K. Taram Z
IK 0 5cv 7hcí=67hó
T íK 0 7 év 1 hó 0 85 h6

E1:m1 óv

6

hó=13hú

IQ a 0 1 73
11/ 0..Azter:
IK = 5év5hú=65há
'a► a 7 év2hó086hó
::1n= 1 áv9hóm21hú
IQ = 0,75

12/ T. Y.rio^tina:
IK = 5 t;v8hói= 68 hó
?;K= ?::v5hc5 m 89 hó
Elma 1 áv 9 há = 21 hó
I Q =0.76

-
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Felmentettet:
4111a.^ii gondozott
1/ B. Gyöngyit
IKp4év6h6= 54 hó
= 5év10 hó= 70há
.:1rm1óv4hGm16hö
1:) = 0,77

Ceal6dban nevelkedő
1/ W.Attila:
IK m 5 óv
a 64 hcS
Í:K ••ú év 3há m75hrí
Elm e 1 áv 3 hó n 15 hó
IQ 0 0,80

2/ 2.:.ivn3.ka:
IKm4 Év Ghó ®54hó
m 5 óv 10 hó 0 70 hó
a'~m 1 óv 4 hó o 16 hó

2/ N44eli.ntia:
IKfl4Lv G ht5m54hó
ÉKaC 6v5húm77hó
Elm= 1 6v 11 hó= 23 hó

m0,77

IQ 0 0,70

3/ A. Krisztina:
rri = 4 óv 3 hó . 51 ilú
~ 1{ =5óv11hú=`7'.ihü
rlmml év6 hó =20hó

3/ 0.Gyürgy:
ÍKm46v3hGm51hó
t;K m7óvlhcí=85hö
Nlr:® 2 6v 10 hó= 34 hó

I Q a 0,71

Ici m 0,60

4/ 2.Hajnalka: kontaktus ner.a
torer.Ythatő, AÁB elő utaltuk, a tovóbbi rá,inósitést
Úk végezték

4/ 0.Anikó: kontaktus nem
teremthető, AÁB elő utaltuk, tov íbbi rtinóeitóot
innen ezórraazik

5/ J.Je86:
IKm 5óv
=GOhá
m5dv11hó = 71hó
Elm
= ll hó
IQm0,84

5/ M.y6ter:
IKm56v f3 h 6 068 h ó
4C év7hó=79hó
= 11 h6
Blz
IGmG,FC
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Allami gondozott

Csalódban nevelkedő

6/ R.L6e21ó:

IK=3évE3hóo 44 hó
=66v1hóa73hó
Elm= 2óv5hóa29hó
= 0,60

6/ :;.Béla s
IKv 5óv3hóa63hCl
3ka 6óv7háa79hó
Elm= láv4hóa1Eíhó
IQ a 0,79

411B clé utalt
Aliarili. gondozott

Cealódban nevelkedő

1/ Z. Judit:
IK=2áv9hóa33hó
2Ka66v5h6a77há
Elm= 3év8hóm44hó
IQ . 0,42

1/ Sz.Krieztinas
IKa3 e;v2hóa•38hó
ÉK a 6év3hóae30htí
Rl® • 3 év 6 háa 42 hó

2/ M. Gózu:
IKa 4óv11 he; a 59 hó
auóv2hó a74hó
317; m 1 év 3 hó a 15 hó
d 0,79

2/ R.Zoltíns
IKa5óv2háa62hó
gKQ6 év8hóaE30hó
Rlrua I óv 6 hó a 18 h6
IQ oa 0,77

3/ K. Zeuzranna s
IK a 5 óv 2 há a 62 hó
a 66vZhóa 74 hó
o 12 hó
E1tr=1 év
IQ m 0,83

3/ M.Ietvón:
IKa3 c:v6hóa42hó
:Ka 6 óv4hóa76hó
Elm= 2 óv 10 hó= 34 hó
I4za 0,55

4/ Uit f Ignáo s
IKa 5 év 2 hó a 62 hó
2K= 5®v 11 hó= 71 hó
Elm
a 9 h

4/ T.Póls
IKa 5 óvőhóa68hv
2Ka9 óv1hóa109hó
Elraa3 óv5hóa 41 hó

Ic;as0,87

IQ a 0,47

Ic_: a 0,62
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4l1auzi gondozott
5/ K.Antalt
IK =3év6hö 0 42 hó
1~= 6©vc3hó=80há
Elm = 3 öv 2 hó== 38 hó
I Q m 0,52
6/ K.Ant81 t
IKp4áv
m 4t3 hó
I4: a 6éV
=72hö
Slm= 2 úv
=s 24 hci
IQ =0,(:E
7/ 0.L6ozl3 t
IKg 56v2hó s 62 hó
1`.1C=6év1hó=73hó
::11m=
11 hó
= 0,84
8/ K.Attila:
IK=4évlhü o 49hó
flti7 66 v 3hÚ==75hcí
Elna 26 v 2hó=26hó
0 0,65
9/G. Grula t
IK a4év
=48hó
év 9 hó = 61 hó
E1m==2év9hó =33 :1ó
I Q = 0,59
10/ a.Sémue1:
IKm4év10hó=58hó
2K==6év1hö ==73h6
an= 1 év 3 hó = 15 hó
IQ ga 0,79
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Allar:s,t gondozott
11/ T.Józoef s
IK a 4 elv 6hó- 54 hó
2K- 7év7h6-91hó
E lm- 3 áv 1 hó a 37 hó
I Q rs

0, 59

A vizsgálati anyag közzététele utón nerc marad ráás hitre,
hint néhány következtetési levonósa, i előfeltevésünk bizonyitóea, illetve: cáfolata.
Kezdjek a legkézenfekvőbbel, moly szerint nagyon nagyok
leoznek a beiekolúzóoi eltérések. 0eak a két legpregnánsabb
adatot szeretném kiragadni, mellyel hiszem, hogy kellőképpen bizonyitott volt foltételezóse!Is
a/ állami gondozottaknál normál 1. osztályban mindössze
4 fC kapott lehetőséget
b/ csalódban nevelkedőknél normál 1. ooztál.yban ezz©1
szemben 12 fő kapott lehetőséget.
A köztUk lóvá IQ órtókek oltéréoo mind az alsó, nind a
felet határnál 0,05, do mindkát érték alacsonyabb az
állami gondozottak esetében.
Ugyanilyen nagy eltéróat mutat az ÁÁ8 elé utaltak ezánas
a/ állami gondozottaknál: 11 fá
b/ csalódban nevelkedőknél 4 fő
:.:agz a számaránybeli ldi.li3nb 06c . A Z I Q értékeket nézve az
alsó határ ólltzrai gondozottjainknál kisebb, viszont a
felezi érték 0,1-el nagyobb. i:zt kissé nagy eltérés3n°:k
tartom.
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Annak ollenóre, hogy mindkét értök alacsony, igen alacsony
vagy 0,69 alatt mái extras alacsonynak minősül. zekbon az
esetekben talán nee lehetett volna kockáztatni az enyhe
foka értelmi eltérést /debilitée/. A8 ÁÁB elé utalt gyermekek e©etóben a bizottság a követkeS$ döntést hoztas
a/ óllw:i gondozottak esetében 6 fő /Z.Judit, Z.Antal,
K.Antal, K.Attila, G.G;;ula, T.Józoef/ foglalkoztató
iskolában folytatja tanulmányait /tehát mégis debilitás/
b/ családban nevelI-odőknól 3 tő
U.Istvón,
T.Pál/ folytatta volna tanulriónyait foglalkoztató iskolában, de Oz. Kriaetin't szülel kér ►3sére korrekciós
oeztélyba iskolázták be.
Befejezésként a másik előfeltevés válasza /gibbona teljeoitrnényben lesznek a legnagyobbak a kUlönbsógek/. Az alet korok égi intelligenciakor közti !. tilögtiségro szeretném itt
a figyelmet ráirónyitani. Nem azért, sort a kcttű Kónya••
doss adja az Ie értéket, hanem azúrt, mert rávilégit egyób
szerveink felelősségére. .InélkUl hogy fordulhatna e16,
ham a vizsgálat időpontjában ®gyes gyermekek életkora
3 év 1. hónapi 7 év 7 hónap /O.Lrzsóbet I., T.JÓesef/
7 év 1 hásp, 7 év 3 hfnap, 7 óv 4 hónap /3z.Liezló, V.Irón,
Ny.

alenimaiddainik tűnik, hogy a crralódban nevelkedőknél az
életkorok ©így nagyobbak a korrekciósok ecetében, de a
nafyarézata, hogy 1 évre 6k már fel voltak mentve.
/Talar ezért gem sikerült őket ismételt vizsgálatra behozni./
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t:u©zecezves o$ok a tények egyre sífrsetőbbé teszik minden
uzerv 69 iskola róuzéról az iskolaérettségi vizsgálatok
rangjdaak elismerését, a problvrta fontosságát, s a tár.
padalom számára sem kbzömbös iratosát. na ezt egyUtteaen
b r ami. fel talon iokola do sziilű, csak abban az
esetben van nssdny arra, hogy ne olyan ezoaoru adatokkal
kelljen találkozni, mint amilyeneket dolrozatora 53. olda..
lán tüntotter:, fel.

Cói tehát unnak a .feíisnerdanek az általánossá tétele,
melyet a mottó is tartalmaz. Tehits " az iskolaérettségi
vizsgálat nem "szi:rCvizog;elat",
~~ vő~vitó eazl; ~ 3z.
, k
ae1
e r r o e ,-t
is
`,► ° l."'`.alz
,... ap.: ►. e `,
tételeit. ó' a uzegélYisér fedődés :t xs holves iró`t ► ba
tereli.'
Tőrsadairnunk, amely oly sokat tesz a gyerr ekokvrt joggal
várja el, hogy minden arra illetdkee ilyen szellemben
tegyen eleget kötelezottsógdnek, hogy vág re-valahára az
iskola ez oktató-nevelő oentril:u©ság, felel ot drhocsen
a nevelt iskola felé.
~

.

~.~

~
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P/ A korrekoide 1. oaztslylol bseorolt tanulók nyomon

LU ve t ése
Dolgoza.iiteraban utolsó aktusként egyotlon kors*atsic;s orztá1y
tanulóinak psál.yalfutéeait prcíbálorx nyomon ?ciivetii a bet>skolalzáei javaslat megtételétől az elad esztendő végéig.
:;z az időterminus pedig 1981. szeptember i.-1982. Junius
15-e ktizUtti időszak. A nyomon követett os3ztily az allla•
ri gondozottak csoportja. Azon egyazeril o:laál fogva, bow
a családban nevelkedők lüisa:iil 5 fő a megye Iriul.2inbiiző tertS•
lc► tei ról való, tehát folyamatos figysl.®rmel kiQéreraük
egyaszorüer lehetetlen. Nisrészi a tasrtyi hats3,aé„ok is
kevesebb akadályt gür.ditettek az állami gondozottak xtyonon
követése elé, rival a korrekciós tevékenység IS a raevolCotthon kebelén
folyt.
A tanulót: nyor.:on követése 2 Féle hódon törtónt s
a/ rendszeres információcsere a tenitónővel
b/ megfigyelésük tevékenyvég ktzben
Aiapk4rdée a korrekcióval tapccolaatban az V fii hogyan
'corriglita, tette helyre a gyermekek globélit legy részleges retard'cióját a epeciáliean erre a celm ezervezott
osztály? Másik kérdős, mennyire sikerült őket aalkalnaesé
tenni a későbbi iskolai életre?
Elméletileg megválaszolva a kérdáees:k akadér3E-usnaak
tUnnek, hisz ezek az ug.vneveze3tt "kísl;taszőru" osztályok
eleve azért szerveződtek, hogy a fejlődésben részlegesen
lemaradt g,yerr.et:ek számára biztositaők az eredmén -je:s továbbhaladás feltételeit.

-
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Tdbbek közUtt üzt a célt szolgálja a z is, hogy ezen ooztályok tanulóinak maxiriólt leítezdma 15 fő lehet, s elvileg a pedagógiailag-pszichológiailag legkrp ettebb pedagógusok oktatnak eszekben az osztályokban. Csakhogy a Var
lós helyzet messze non ez. ',4 gyszerUe! olyan pedagógus
nit az osztályt=: egy reáazoben, aki képzettségétől függet.
lenül hajlandó ezt e munkát vállalnia Weis azt kell mon.
dani, hagy a tapasztalatok halvaíny rsm'nyt sugallnak.
rre3 utal a tanórák 2 faj t' j ának negnzervezóno. Az egyik
a ha yonányos értelepben vett tanóra, s ,Isik ugynevezett
"fejleoztö óra". z utóbbit heti 2 alk810rmsa tartják,
L alapvető feladata azon képeasécek fejleeztáse, 1-melyek
az eredményes továbbhaladáshoz elengedhetetl:rniil szüksó-.
,esek /figgeler,j, emlékezet, képzelet, gondolkodás/.

.

eIaiok a képeso6geknek a fejlesztést mindig játékos formdban történik, ós fokozatosan. 211 a tanitünő az awztal•
ra kirak kiilönböző tárgyakat. Mig a gyerekek a padra borulva "alszanak", ci tárgyat elves', e; : r iknak n gcnore3li u helyet. Tehát mindig csak egy tirzgyal r anipu1ó1, hogy ne terhelje tul a gyermek aeagfigyelól-_R peeság t.
A fejlesztő tevekenyeégben kienelten fontos a beszédfejleezt6s. Dolgozatomban feltdrtarr, hogy nily en sok gyer
nek beszédhibás, e rióghozzá milyen sulyosan. A beszéd ón
gondolkodás logikai viszonya i*rrt, tehát a beezádfe j.
letlamak vagy fejlettség Um:mails a gondolkodás fej.
lo*le 'g'vel, illetve fejlettu'g'V 1. Ez pedig alapja
a olkereo iskolai elv nenetclnek.
rután közi©nert az a pszichológiai tétel, hogy csak
a: a funkció válik erős©ó, :elvet gyakorlunk, jól beszlni csak beszélgetve tanul meg.
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Ezért a beszédojle©ztésben gyakori élmények elmondatása
direkt kérdések segitségével, környezetcinkben tapasztaltak elmeséltetése, képekről történetek kitalálása stb.
összegezve tehát megfogalmazható, hogy a "ki©lótazámu"
osztályokban e lelassult, illetve egyenetlenül fellód.2itt
gyerekek ülnek. Olyanok, akik blzonyoe szempontból nem
iskolaérettek még. Közöttük gyatcori a tulzott játékos.
ség, érzelmi labilitás, kitartáshiány, hypermotilitae,
a figyelem fé -radékon.yeága, elterelhetősége. Lzért nem
tudnak beilleszkedni az önfegyelmet, ösc3zpontositást
igényli iskolai a unkéba.
Viszont; rne foga? mazható az a k:..r;.yilatk ,)ztatás, hogy
fo :ozot d törőlésvel, különböző fejlesztő, ,avató el j .
rások segitsé, c;vel nég szervi 3kokból ereiő nagyobb
nértékü elmaradé;: is aránylag jól kiegyenlithetó. Az
azonban hangeulynzottan figyelembe ve' ndő $ 'logy a re-i
tardáció az egész személyiségre, vagy coak egyes részfunkciókra terjed-e ki.
E gondolatok után visszatérve az iskolaérettségi .
vizególatok határozataira. 2liután a személyiséget , komp.

lexitásában vizsgáltuk - foglalkoztunk szociokulturölio
környezetével, regpróbáltunk minél több anar nesztikue
adatot begyűjteni, az óvónői véleményeket, ahol volt
áttanulmánz°oztuk -, hisszük, hogy meghozott határozataink a gyermek érdekének rnaxiraélis figyelembe vételével
történtek. T: szerint korrekcióba minősitettünk 13 főt,
akiknek nindeg ike egyéb lehetőeíg nsm 1 vón meg is kezdte tanulmányait. G%k valamennyien járlak ugyanannak a nevet (o tthonna?! az óvodaijába. Enne t- ollen(ro a vizsgálatok
porán olyan ':evoeet tudtunk róluk ac év'női ninőeitéeek
jelzett hiája riett.
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Javaslatunk alapján az alábbi 13 fő került korrekciós
beiskolázásra:
V. Irén, S Ferenc, O. Zsuzsanna, N. Mónika, O. E rzsELct i• o
B. Zsolt, J. Tamás, 5z. Awes, 0 2rzeébet +I., O. Julia,
Ii. Margit, Gy. :iákac:rt e 01e Lődzló.
.

Nerc volt bótoreágunk ahhoz, hogy a gyermekeket egyetlen
jegy alapjain besoroljuk. űz ellene mond a szersál iioég
ko:~ plex vizngilatának in. Lz4rt megpróbáltunk olyan összefoglaló diugnázint felállitani, amely igazolja beiskolázási
javaslatun!:at. A tovóbbiakban a könnyebb áttekinthet.ság
!cedvóért e. gyermekeket Lezdőbeti:ikkel jelöljük.
A tanulók bomplex diagnózisa

ORWaKUS Stt UI.%i
Artalmazottsár
minős:"sge

Veszélyez- Korasz
tetett ter- lőtt
hess'g

ártalom
f rtel: i retar•
déoiá
Antiszociális
jegyek
Beszédhiba

Y. I. O.S44
0. E.I.

Atállitott
bal°:eze©
hmót:szervi
fogyató kos
Szomatikus
elmaradás

S zülési

sárUlás

Organikus
oérüláa
nincs

SZ • A
.

Sz•L•
O4..IIr

~► .R.

O. E.I.

E

.

O.••

3.F,Id.M,
B.Zs.
3.T,Sz.Á.
H.U.

O.Z®.Gy.R.
O.B.I.
r. P:i/euly /

•
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A gyer:..,okok o =N1t nyilv3nvelá©n tab mint 13, ::art egyesek
tUbb helyre it besorolhatók. frtelmi retarciéeiút azért vc:ltLink felfedezni* sort ucy taleiltuk, hogy ilyen alacsony IQ
6rtd%ek r,ellett. amit ezek a gyerekek produkéltak, valáezipai:lor fenall ennek veszélye.
A tanulók E1zociélie öeezetc:tole
~~. ~:b

5eródr.tut ► icda időszaki nun- SzakssuwZcée

Aims adut
A tt3bbi eyer'okrc"1 nines
adat

Sz.A., S.F.,
0.Zs.B.2e.,
úy.R.

A tanulók r.,ogosrzló®a t;z ártalmaxott®ég minCságe és IQ
szerint

m ingt

.

alatt

L1ilio €irtalom

,

06, +•0,7 0 0,71-

0,65

a

t~

..

.,
0:114Z090
Sa. . w,
4/13,4111

:;rtelmi re-

tardéció

•

■

,

Beszédhiba

S.F.

0.1:.1.
/

~

lztéllitott bal,kezes
,
..z: ~. ks2diVi :b ►
pia ót.93,g,
~y
~ty~
~11 ~ 1
Szomatikus

a

0, 81•

0,86-

V.I.

0. Zs.

0,85

,

4

O.B.
ZZ.

Qy.R.
~

,

1

O:Js
_,,~.
Ít. ~
AJ . ~ .
~. ~tl9!

.

,

,

S.T.

Sz.ti.
it

~

'í!e

0,80

.

Aritiez©aiélia
jegyek

l:~

0 ,7 6-

0,75

ay i~cl •
_.._

-

* •~6
ii.W.

q~

ke.
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Iia ezeket ac adatokat ö®ozevetam Z3áthory Zoltdn.ai •• Untée
Vera vizecélataiva]. /Fed.S2ed1s
ávfolyan 1• gím/•
akkor kiss' abieonytalanodom. Ssrezeit szerzők nunt;éja
alapjíft ug, tlinitc, nintha a 0,8 alatti IQ érték vér roa©z
lenne.
Akkor a ni vis mgálati adataink ta•lápt Vines tragikus
a kép, mert nor; roc:, 0,6 alatti ártékoink vonnrlti hanem
tle
3 tanulóról e cyenee azt ktll .teltétol©znUni. how ehyt .
fot:u órtelrai. eltc:rí e ill fenn. tiellett ',dig vie 2 tanulónk van, akinek IQ 6rtéks lgls alacconynak ttiniL.
Az év folyamén, illetve *iv Agin mér tovibbi I'z' visstélat nem tiirtént, o helyett azt prőbéltuk nyomon l;tiryt
ni, hogy icon fejletlen esMiólie szintjük miatt bo om
3.ileuzLednek be az iataülai 410$ IsUvetelmén,yrencioa0,000 4,
Még akkor is, ha itt a küvetelLiny©zint jóval a,].acs01,abb.
S ezzel öenzeiUggáeben nóztük hogyan korrigé?.ta a crerraekcty rataurddoidjét az erre a célra ®zervezvdUtt oeztély.
-

l.z előzetes s1vűréaok nem uok eredménnyel biztattak.
A ezocial:.zécid bdtmely szintjét tekinteni /ezéfogadd©,
az elvzétzem.yeog 2 fajta vizacélata, a kortérsakhoz veld
viszony, foladatfogadée, teladattar téei fvladat vc;greFajtáss/ nagyon magas moon Lyerekek ozdaaf Welkin"' azovia-.
btlieek /22-29 fó/. Mdrpeciic ez, e .orosar► öessettigg a
srgatart4e megfelelésével, az eredi.:c:ryes taaulműnyi mun..
kéval.
Ilyen alapon két csoportba soroltuk a sysr+sletste a ezt
vetattíik egybe az iak8éban kapott magatartéa dsedittseoel•
::agatartós jegy
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A két minősités között 8 olyan tanuló van, akit ni

maga-

tartása alapján nem tartottunk alkalmasnak arra, hogy
tanulmányait akár csak a korrekcióban is folytathassa.
:zzel szemben ott egészen jó minóeitést kaptat. 3 tanuló
kivételével. PeltUnő a változás S. Tansás, O. Julia,
S. Tereire, B. Zsolt, Gy. Róbert esetében.
tonik
számukra ez az osztály uj élményeket, uj kapcaolatszcrzési lehetőséget, a kibontakozóst jelentette előző környezetUkhi3z képest. Törekvő, konformis mai:atartáau tanulóvá fejlődtek.
Megnéztük kapcsolataikat is szociograri segitségével
a tanév végén. Ott már arra utaló jegyeket találtam, hogy
ez az osztály aligha szerveződött közösségé, hisz az
egész rendszer weak egy laza halmaz. Külön néztük a
fiukat és a lányokat.
Lányok

Fiuk

S•T•

—

> Gy•k•
S.F.
b3 Z

.

L.

B.Zs.

U.N.

Sz.A.
O.J•

O.E.II.

O.L.I.

Bizonyitja a gyermekek primitivségét - bár ez kérdőjeles az iskolai eredmények alapján .-, hogy az általunk
meg nem felelt Gy. Róbert lett a központ /3-an szavaznak
ró, mig neki 2 viszont válaiztáea van/. Ugyanakkor nem
kap szavazatot S. Tamás, én teljesen kivél 611 Sz. László.
A lányok esetében nagyobb a Hegfelelés, hisz az általunk
is jó szociabilitással ninősitett N. Aóníka magatartása
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lett a legjobb, e egyértelnü, hogy a trírrrak is őt fogadták el vezetőnek. 4 szavazatot kapott, nig neki 2 viszont
vá1aeztssa van. Ugyanakkor
hogy egyáltalán non
kapott szavazatot Sz. Á nee, O. Erzsébet II., s teljesen
a periférián áll szavazat nélkül O. Julia ég O. Erzsébet I.
Ezek az adatok arra enlwednek kivetkeztetni, ho gy az eltelt
egy esztendő nem volt elég arra, hogy kimozditaa a ryermekeket a szocializációnak arról a szintjéről, ahol állnak.
Ennek igazolósára órder:ee egy-két választ még megnézni.
Gy. Róbdrt ós U. Zsolt azért választották egyműst,
mert a tanitó néni azt raor,dtas
"ti mindketten jó gyerekek vagytok"
V.Irán ős +i.Mónikas " mert az Irén mindig ad nekem
cukrot".
1zek ezerint mégis csak ni minősitettUnk jól, vagy eredményes volt az 1 esztendős korrekciós foglalkozó& ?
Ugy gondolom, hogy itt folytatás vstak a korrekció 2.
osztálya lehet, de ehhez még meg kell néznünk a tanul?:,ónyi ered'aényákdt is.
Átal óban elmondható, hogy az iskolaórette gi vizregélat alkalméval "megfelelő" azociabilitásu gyerekek
viszonylag jól toljesitették az első tanövet, tehót a
korrekciós 1. osztály követelményeit. Ugy tűnik, hogy
adaptációjuk nagyjóból sikeres. A "nej megfelelő"
szociabilitósuak közül O. Erzsébet I., Sz. Ágnes,
' z. László problematikusak. Mind a "megfelelő, mind a
"nem megfelelő" szociabilitásu tanulók ködött voltak
közepesen, vagy jól teljeeitő tanulók.
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Tanul:ényi eredmény a
korrekciós osztály év vécén
ismétel óppenhogy Uzepeo jó
jeles
étmén
I.rSargit O.Zs
O.E.IS. V.I.
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B.Zs.

Ez an ná l is izgalmasabb, mivel a korrekciós osztály patrontiló légkUre nem jelentette a k vetslrl5nyek alaceony
szintjét. A több ás differenciáltabb egyéni törődés a képességek jobb kibontakozását segitette. A tanulók sok
olyan feladattal, problémás hayzettol találták szembe
maguket, ami segitette gondolkodásuk fejlődését. Ezt
igazolté ez év végi szántan felméréa eredménye, amelynek
étlaga 3,12. Az olvasási felr óréselc étlaga jobb: 3, 28,
viszont az olvasás-megértés :pár csak 2,87. Ez kissé clientmonddeban van a széntan felmérésének átlagával. Mindezek
ellenére ugy gondolom, az oktatásban érezhető fejlődés ellenőre e gyerekek szánára a kináll:ozó legjobb lehetőség
mégis a korrekció 2. osztálya a ezoclabilitáe nagy folt' elraaradottséga miatt. A remény talán e téren sem marad pielákolé gyertyafény, hanem bkkFivetkezik az esélyegyenlőtlenség oa kkenése, fl e gyerekek ugyanolyan teljes értékű
tagjai lesznek társadalmunknak, mint a normál iskolában
nevelkodők. ezt a diszk riminéoiómentesságet kivénja az
ő érdektik is, de teljes társadalmunké is, mely csak a
"kii ilvelt fők" i3sszességével tudja az előtte álló feladatokat megoldani.
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1/ ZÁRSZÓ, ÖSSZEGEZÉS, JAVASLAT
Nehéz és bonyolult helyzetbe kertölt a dolgozat irója,
amikor az utolsó Ishetősóget kell megragadni a dolgozat
aktualitáeáuak bizonyitása mellett. dolgozatnak nem
az volt a célja és feladata, hogy uj cinéleteket agyaljon ki, hisz az ma i r soka tüen és alaposan kimüveit.
Inkább az volt a cél, hose( azokra az ellentmondásokra
világitcon ró, ümel;; ek ma az elmélet és Gyakorlat között
huzádnak. Korántsem állítom, hogy ez a teljesség igényével i r&dott és áitalánosithatb, de Tolna megye vonatkoz4iban az adott idc"pontban ez volt a valós helyzet.
S ha e szakadék feltárásával csak egy szemernyit is
közelebb jutuni: gyerleekeink alaposabb megismeréséhez,
.,ár nagyon sokat tettünk az egészséges személyiségfejlesztés érdekében.
Bonyolult és nehéz problémakör az iskolaérettségi
vizsgálatok egzakt, mindenre kiterjedő, a gyermeki
pszichikumot figyelembe vevő megszervezése és lefolytatása /utaltan a nehézségek sokaségára/. h:.ilönösképpen
bonyolulttá teszi a dolgot az, hogy megyénkben az egész
vizeg lati rendszer rövid multra tekinthet vissza, s
o?yrar. a Nevelési Tanácsadó szakember ellótottsága mint
amilyen /pl. nines tudorsásom a beazódhibós állarai gondozottak esetében logopédiai kozeléaről/. Nehezen megifoghatává és sokszor ellenteiondeleossé teszi a helyzetet
az e tény, hogy a gyermek miként kerül be vizsgálatra.
Ha a vizsgálat sorér uinősitettük, a lehetőségek, szülői
kérés, ezti? ő poziciója eleve lehetetlenné teszi a meg••
felelő beiskolázást/pl. Na,ymányokon ma sincs korrekció;
Sz.Krisztina, aki szülői kérésre kertilt korrekcióba/.
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Az alapprobléma mór a folyamat elején megindul az óvónői
ás orvosi javaslatokkal.
Ha a jövő társadalmát a na if jusó ,ér. a alapozzuk,
akkor nagyon sürgősen v{ltoztatni kellene a jelenleg
funkcionáló mechanizmuson.
Lppen ebből kifolyólag néhány következtetése önként
adódik, s ebből következik, hogy ez egyuttal javaslat
is kivén lenni a jövőre vonatkozóan.
1/ A beiskolázási javailatboz alap az óvónői vélemény„
Mi.utón van. már egységes megfigyelési szempont, •l
kellene jutni oda, hogd azt az óvónők ki is tölteék.
Ifihez viszont szükségeltetik az ávónők pedagágiaiie
pszichológiai kulturáltságának emelése. Annak érdeké.
ben is, hogy az anamnézisben ol.yaii k3veuet tudjunk a
gyerekről. A szempontsorozatot helyettesitő sablon
jellemzések semmit nem őrnek. igy ne csináljukt !
2/ Az óvodai szakfeltirelet hasson oda, hogy óvónőink
bátrun éljenek a véleményrezéé lehetőségével, e akkor
nem fordul elő, hogy élig-alig találkozunk határozott
véleménnyel.
3/ Az orvos jelentősége váljon az eddiginél fontosabbá,
s ne olyan "vizsgálato'.:" szolgáltassák uz alapot az
iskolaérettséghez és ne ugy, rd.nt ahogy föltártam.
4/ .11talános©é ée kötelezőmé topni az iskola6rottségi
vizsgálatokat. Kényuzeriteni óvodát, isicolét, szülőt,
hogy probléma esetón forduljon szaktanácsadásért,
a az elhangzott javaslatokat fogadja is aog.

5/ A körzetenitett nagy iakolzkban hozzunk létre korrekoiós ooztólyokat, s ne (soak kisegitŰ tagozatot, hogy
a fejlődésükben lelassult gyerr.:ekek a megfelelő kép..
zési szintben részenül j enek.
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/ Szúlliteuk le a vizsgálati időszak hatbrát 5, esetleg
4 évre, s az első szUrést ekkor hajtsuk vétse Ezzel
mér homogénebbé tehetnénk agyer ekkozüsségst, melyet
az iokolakezdés előtt egér második ezíirlseel abszolut
homogénné tehetnénk. Ez pedig biztositana egyfajta esélyegyenlőséget, s ebben az eeetben a 3. osztály
végére 'kevésbé lennének nagyok a tudósszintbeli
1önb,ségek.
Korrigáló tevékenységünk tehét legyen terápia, a=ellyel
a ®ér".lt gyermekeket vigszave^etjü.k koruknak negfelelő
szintjére, s hasznos tagjaivó tesszük ezooializnust
ópitő társadalmunknak. 3ármilyeA kis lépés ebben az
ügyben árisi ugrós az egyén, az oktatásügy és az egész
mgyar téreadalom számara.
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