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I. BEV EZ :. T 	3 

Az ember a környezetével funkcionális egységet alkot, 

a környezet ingereit aktivan feldolgozza, tapasztalatait elrak-

tározza, s közben maga is alakul, változik. A személyiség maga-

tartásában, minden tevékenységében, alkalmazkodóképességében, 

törőképességében, válaszreakcióinak minőségében a környezet ha-

tásának és ezen hatások feldolgozásának eredménye tükröződik. 

Az ép idegrendszerrel született egyed fejlődését, egészséges 

személlyé válását a külső társadalmi környezetből érő hatások, 

a biológiai alapra /szerkezet/ ráépülő környezeti tényezők many-

nyisége és minősége szabja meg. Lzek a hatások a személyiség 

fejlődése szempontjából lehetnek kedvezőek, vagy kedvezőtlenek. 

A  fejlődő kisgyermek a legérzékenyebb a miliőártalmakkal szem-

ben. A csecsemő és kisgyermek elsősorban érzelmi lény. Egészsé-

ges személyiségfejlődése csak bensőséges, harmónikus környezet-

ben biztositott. Az érzelmi alultápláltság'', vagy 'érzelmi 

túltáplálás" egyaránt veszélyezteti a gyermek pszichikus fejlő-

dését. 

A  csecsemő és kisgyermek zavartalan fejlődéséhez a 

biológiai szükségletek kielégitése mellett kedvező szociális in- 

,,,erekre,, társas-társadalmi kapcsolatokra is szükség van. Az el-

ső kapcsolatok minőségét minden további kapcsolataira átviszi, 

ezért nem közömbös, hogy életének legkritikusabb periódusában 

milyen hatások érik. A csecsemő és kisgyermek biztonságérzeté-

nek feltétele a környezet állandósága, a megszokott személytől 

a gondozási miiveletek azonos sorrendje, ritmusa, hogy megtanul-

ja előre várni az eseményeket, alkalmazkodni a környezetéhez. 



A bölcsődébe kertilés kettős alkalmazkodást kiván, s állandóan 

változó feltételekhez való igazodást a gyermektől, ami psztahés 

feszültséggel, pszichoszociális diszkomfort Allapottal jár. 

Bármilyen előnyösen is alakul a gyermek további sorsa a legko-

raibb időben elszenvedett pszichotraumát nem tudja teljesen ki-

heverni. A pszichés ártalom kivédésében, az egyensúly helyreál-

litásában szerepet játszik az anya és a gyermek kapcsolatainak 

minősége. Minél inkább biztositott a kisgyermek pszichés igénye-

inek - szeretet, védettség, biztonság - kielégitése, annál el-

lenálább a megterhelésekkel, pszichés ártalmakkal szemben.  r. 

lelkileg egészséges gyermeket e gyensúly elvesztése esetén az új-

ra egyensúlyba kertilés képessége jellemzi, amely két szinten 

megy végbe biológiai és pszichés homoosztázis szintjén. A WHO az 

egészség fogalmát az ember és környezete egységéből kiindulva ha-

tározza meg:  'Az  egészség az egyén teljes  ás magasfokú testi, 

szellemi és szociális jóléte, nem csupán a betegség vagy nyomo-

rékság hiánya" /Károlyi Gy.1979/. A korszerű egészségfogalom, 

már számol az embert alakító természeti, társadalmi hatásokkal. 

A testi, lelki és szociális egészség egymácsal kölcsönhatásban 

van. A csecsemő és kisgyermek testi ás pszichoszociális egészségi 

állapota, illetve betegsége a gyermek élettörténeti adatai alap-

ján összefuggésbe hozható az ót köriilvevő környezeti tényezőkkel. 

Bármily problematikus atikus ez egészség fogalmának pontos 

definiálása, abból a lelki e r-észsék . a szociális egyensúly nem  

maradhat ki. Ugyanezt elmondhatjuk a betegség fogalmának körtil-

irásáról is./i.sz. ábra/ 



Az egészség ^segtartéséra veld törekvés: a testi - lol-  

ki -  szociAlís egészség megvédése,  az  egészségvédelemre történő  

felkészitós elaódle,gea t3írse,dialmi feladatot  jelent.  

Az egészség modern értelmezésében egyenlő ra.ngd ténye-

zőként jelenik meg - a biológiai faktorok mellett - a es; lckté3  

egészség,  mint az egészség hut+nAnjellegének kifejezője,  valamint  

; szoo14,ip  tényezőktől determinált egéeűség-összetevő. .:ű egész-

ségvédelemnek ez az  oldala teh:x  t a lelki egészség megvédésével,  

megőrzésével foglalkozik eis célja  'az emb+ernól olyan czer:télyiség-  

sNerkNr.,Qtet fenntartani, amely alkalmassá teszi tárzsc+dzls:i fel-

adatainak rrZarad.óktalt+n teljesítésére, miközben ömmad•tc.l belső  

harmóniában, környezetével rezichoszoc{4l.ie egyensúlyban él ".  

/Jzékely L.1981.68./ Feladatkörébe tartozik  a pcszic?tikuean  

egészséges emberek /gyermekek/ ép3óg,ének, estroasz-elviselő és  

elháritó képességének fokozáe;a, a betegségen étesett személyek  

újabb raéritlésének megelőzése.  

Igy kern az  egéazséziizYi. szektellafIV$44 41e.deetkiiré-  

be a  lelki egészsé ~.; megvédésének elm.41e%i ku#illilew ía  a  lelki  

egészségvédelem gyakorlata.  
Az egészrágiigyi azaicháló$at tevékenységkörében és  

kompAte:ncie,területán kialakult olyan heAdrterii.let,  erimelv e  

pazichohi.giénét ár; a pedagógia integrálter<  a ezomatikua gondozó-

41=16 továkonységgel. :3zt az intézminyes funkciót  napjainkban  

a bölcsődék  l6tjék el.. E13zó megfontolásainkból következik, hogy  

a bölcsődének a kisgyermek egészségvédelme, gondozása, !'tjlieas-  

tése teré.n nemcsak szomatikus gondozEisi, funkciókat kell  ellá~- 



nia, hanem 'a kisgyermek szoci5,lis biztonsf,ígidamk,  re.dottar4gai,  

képességei, törekváeei, személyisén-tuialAci,pnlimp,,i szabad 

	

 , tds 	

k~ bon- 

tslszsr~n~ olőse 	ét, a tartós pasichikua stressz megelózé- 

sit, 

 

 n harmonikus társkapcsolatok én az empdtirís kéuzság alaki-  

tdsát - ís. /Jz6kely L. 1981.61./  

-e 1 	bö ca doi onfl zrxa -neve eís k 	$ lath 

	

kkal a szociális té 	1 emel e aow ee ek  +  sziehikue  

fe ilőd.ését. lelki egészs©4t befoly/S. rsol jdk.  

1. A  kérdés tAreeda]..mi jelentóa5;e  

Landon ttírsadaloia arra törekazik, hogy a megssriílstett  

tagjai alkotóképes korukat esle3rjesit e s a társadalmi termelésben,  

a tudomány es  kultúra fee jle3satasében részt vegyenek. Az ember  

eletében az egyik  legkritikusabb e9letszaie:as2 	születes utáni  

időszak.  

1.‘ büleee5cie 	OgésssiMPXYi =izáe:hálúzat fe2'üryele e alá  

tartozó  olyan intézrrrönyreendazer, emely az egúwz;;égee cyecaenia  

cs 

 

kisgyermekek gonüozásáre,-neveiiisére s3zolla. 1 ► btilcs(;dtbe hé-  

rom hónapos kortól hároméves korig keertilhetnsk a gyermekek /az  

4:f gyermekgondozási szabed.udg ás segély lehetősége - a  

bevezete>3e őta azonban öthónaposnál fiatalabb  gyermekek csak  

elvétve kerúlneek a bvlcr;t5débe/. A b#lcsádeik  raüktSdését pontosan  

körülirt '  mitkLlie3ési 	l_y zat ' ,  határozza meg, amely- lwGújabb ki-  

adasi,ban /198Ci% a gondozó tevekeen<.vséns iwllett a ncvelssi fela-

datokat  is a bölcsődei esllltúa kompeteenciektSrube sorolja. Lzzel  



az  e észsépügyi  szakigazgatás alá tartozó intézmény nevelési  

funkciókra is vállalkozik. ; ,z a tény érsókeltet; , hog`r  szüle-

téstől a felnőtté válásig a személyiségfejlesztés egyetlen  

egységet képez s aligha lehet ebben merev határok közé s zorita-

ni.  a  testi gondonint, a szoktat4st, a nevelést és - ezen bo191 - 

az oktatást.  

Ma már bölcsődéinket paondozisi-nevelési intézménvek^  k  

kell minósiteniink. t bben a funkciójukban jelentős társadalmi  

szerepet töltenek he. Az 1967. évi kormányhatározat intézkedik  

nópesedóapolitíka legfőbb  tennivalóiról, igy a szülési es  

}gyermekgondozási szabadgól és sogilyrŐl, a bölcsődei ellátás  

fokozásáról. A  gyermekgondozási segély /(1i.,/ a világon elsőként  

/és egyedülállóként/ hazánkban vezették be 1967. január 1-én.  

A hároméves gyermekgondozási szabadság társadalmi célja az, hogy  

az anya a szülés után a gyermek legfogékonyabb - imprinting" -

41etszakaszában gyermekével együtt maradhasson. Ismerve az anya  

cos gyermek ''duáluniőjának" jelentóséét ac személyiségfejlődés  

szempontjából, társadalmi véretekben kivánatos volt az anyai je-

lenlét, gondozás, ellátás biztositása....rre a társadalmi mére-

teket öltött intézkedésre csak az a társadalom vállalkozik,  

amelyik legfőbb feladatának állampolgárai egészségét, boldogs6- 

6Eit tartja, amelyik számára a 'társadalom legfőbb értéke: az em-

ber'  /í', N1i Alkotmánya/.  

A miai:iztertanúcsí natározat iehetüve tette a gyermek-

gondozá i szabadságot iaend bevevő anyák szúmára, hocy fizetés  

.~ lküli 

 

szabadságukat bárníkor megazakit sák s eredeti munka-

körUkbe térhessenek vissza.  



népesa3r4ipolitikai határozatoknak es  a része kezdet-

ben teen .nagy nóoszeriiségnek örvendett.  1967 de  1972 között 

390 ezer :szUlő anya vette igénybe a g„ yeriiekgond©z'aí szabadságot, 

c az ötödik év végén /egy óv alatt/ 17 800 anya volt szabadságon 

éa kapott gyermekgondozási segélyt. Várható volt, hogy az anyá-

kat ez az intézkedés arra készteti, hogy  ne adják gyermekeiket 

n10.35141:0. dz intézkedés azt célozta, hogy a bölcsődei férőhe-

lyek hir1nyán enyhítsen, e meglevő> zsdfolts'got felszámolja és 

egyben a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek számára a más- 

al nem  pótolható intim családi környezetet biztoaitsa. 

gy tUnt, hogy a gyermekgondozási segély - legalábbis ► 

részlegesen - háttérbe szoritja, kikaposolja a bölcsődei ellá-

tást. Azt mutattak a rendelet segjelenéue utáni időszak bei.ratáai 

adatai í ; 1972-ig a beiratott gyermekek száma ort záp;o3an nem Nr-

te  el a 4C ezret,ugyanakkor az óvodai férőhelyek *száma jelentősen 

megnőtt, országoaar. 75 %-os volt az óvodáskord g jermerek óvodai 

elhelyezése. 

xz utóbbi üt ev al .zonban vntozást hozott a biöloaddék 

16tszémában, azaz a bölcsődék iránti társadalmi igényben: a bei-

ratott gyermekek szózna közel 70 ezerre emelkedett. z a tény ar-

ra utal,hogy a sztile anyák a gyermekgondozási ozabadeá.gukat a há-

rom év lejárta előtt  megszakitják, illetve betejezik. iJzzel a 

termyel a b leesőd. k a núpeaedúapolitikai koncepcióban új ni vilá- 

gitáaba kerültek: rneAnótt a tá,readu.1zni i€énzr a bOlo ődei .rondo  

záa-nevelő e irammába. 
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2. A gondozó-nevelőmunka fejlesztésének aktualitása 

szocialista társadalmunkban a gondozás és nevelés funk-

ciójának egyre szélesedő megvalósulása kisér. Napjainkban a 

népesedéspolitikai célkitűzések megvalósitásának új fázisában 

vagyunk.  A  Minisztertanács 1973. évi októberi határozata gon-

dosan elemezte a népesedési helyzetet s ennek alapján intézke-

déseket hozott, amely az eddigi hagyományos anya- és gyermek-

védelmi munka kereteit is megváltoztatta. .elvárják tőle,... 

hogy biztositsa a gyermekek növekedéséhez, fejlődéséhez  szük-

séges egészségagyi feltételeket; mozditsa elő a harmónikus 

fejlődést a nevelés támogatása 85 aiacivező környezet kialaki-

tása útján; biztositson elegendő testi és lelki tartalékerőt 

/alkalmazkodóképességet/ a váratlan nehézségek leküzdésére. `' 

/Körmendy 1. 1975. 6.old./ 

A bölcsődének az egészségügyben betöltött szerepe a 

társadalmi tudatban még nem tisztázott. 	vtlekedések széles 

skálájával találkozhatunk. '11 még a bölcsőde elsődleges szo-

ciális értékjellege, az, hogy a bölcsőde ' tehermentesité st " 

lrl t el a család részére /n. b. már nem "nyomorenyhitő ', hanem 

"tehermentesitőj. 'A bölcsőde a dolgozó anyák tehermentesité-

sét szolgáló intézmény, amelyben a csecsemők és kisgyermekek 

hathetes kortól hároméves korig, orvosi ellenőrzéssel és gon-

dozónői felügyelet mellett, reggeltől estig teljes ellátást 

és gondozást kapnak. ' /Uj Magyar Lexikon 1.köt.352.old./ Ez a 

definició a tehermenteaités mellett csak "teljen ellátásról" 
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és "gondozásról -  szól. 

Más  szemlélet már elhagyja a szociális funkciót (is 

csupán a gondozó funkciót emeli ki. ''A bUlcsóde intézmény 

egészséges csecsemők ós kisgyermekek gondozására... A gondo-

zás költségeihez a szülők is hozzájárulnak.' /Egószségügyi 

ABC. 1978. 90.old./ 

A  szélesedő funkciót: a nevelés feladatainak beveze-

tősét már korábban felvetette az egészségügy számára a peda-

gógia /eszely Ü. 1935./, de napjainkban ezt újólag megerósi-

tí: ''.A bölcsőde egészségügyi intézmény e. dolgozó anyák 1 hó-

napnál idősebb, de a 3. életévüket még be nem töltött ,egész-

sé:es  A  ermekeinek ondozására ellátására nevelésére. 

/Pedagógiai Lexikon, 1976. 1. köt. 180. old. / Hasonló vélemé-

nyen vannak a gyermek- éc ifjúságvédelem szakorvosai is, 

amint azt E. Jchmidt, Kollmer, R.Neubert /Berlin, 1975/ kifej-

ti: "Az iskola előtti intézmények a bölcsődéskortól az isko-

lába lépésig az egészséges gyermekek mindenoldalú képzését ás 

nevelését szolgálják. A bölcsődék egészségügyi intézmények, 

amelyek a gyerekeket 3 éves korig ellátják... ha a nevelés-

re hivatottak dolgoznak, vagy más okból gyermekeiket meghatá-

rozott ideig maguk nem tudják gondozni és nevelni. "  /u.o.372/ 

Lbben az egészségügyi koncepcióban a szülők nevelési funkció-

jának átvétele is felfedezhető. 

Mindezeket figyclembe véve megállapithatjuk, hogy az 

egészségügy  szervezetén belül a bölcsőde intézmény - mint az 

egészcégUg i e11átác része - funkciójában mindig többet vett  

át a családi gondozó-nevelő funkciójából. iiindezt a szociali:3- 
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ta társadalom nevelési célkitűzései származtatták át az  

egészségügyi koncepcióba. a nevelés célkitűzései viszont a  

mindenkori gazdasági rendszernek, a termelési viszonyoknak:  

az alapnak függvénye. -Ha megváltozik az alap, megváltozik a  

nevelés is", sót annak szervezete is. /14goston Gy.1970.8.o./  

;z a mozgás mutatkozik meg a miiveládési intézmények felől az  

egészségügyi intézmények felé: az egészségügyi ellátást vég-

ző intézmények nevelési funkciókat vesznek át.  

Ez  a társadalmi igény olvasható ki az ogószségüi i  

miniszternek a bölcsődékről kiadott 10/1978. Al.M. sz./ rendo-

letéből. Ez a rendelet ujraszabályozza a bölcsődék működését,  

mellékletében tartalmazza a bölcsődék szervezeti és működési  

szabályzatát. Lz a rendelet - és annak melléklete - a bölcső-

dék "gondozási-nevelési programja  i:; egyben. Itt olvasható  

először külön fejezetben  ez  a kifejezés: 'Gyermekek gondozá-

sa és nevelése /Jzervezeti és Miiködési Szabályzat 3.pont/.  

A  bölcsőde egészségügyi intézményjellegét a rendelet az  

alábbiak szerint teszi teljessé: A bölcsőde az egészséges  

16 hétnél; indokolt esetben 6 hétnél idősebb, de 3. életévet  

még be nem töltött j'rermekek elhelyezését, szakszerű gondozó-

fit, evelé oét ~,sz`ló egészsópintézm~. /u.o. 3.pont/  

A bölcsödében tehát:  

- 6 - 36 hónapos korú gyermekek elhelyezése,  

- egészséges gyermekek szakszerű gondozása és  

-- nevelése folyik.  

Mindezek  kifejezik  a csecsemő és kisgyermekek életko-

ri sajátosságainak figyelembevételét a napirend kialakitásá- 
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ban, testi /elsősorban: mozgás-/ fejlesztésénél, szellemi 

fejlesztésénél /elsősorban: beszédfejlesztésénél, fogalomal-

kotásánál/ és torskapcsolatainak alakitásánál. Ugyanakkor mar-

gukban foglalják a pondozás szakszerUségét,, az egyéni fejlett-

séghez, egészségi állapothoz szabott gondozási-nevelési mód-

szerek alkalmazását. Az  eddig elmondott - elsősorban mediciná-

lis szemléletü - feladatokat a nevelési funkciók foglalják 

egységbe, ugy amint a rendelet maga is hangsúlyozza, hogy "A 

pondozást és nevelést különválasztani nem lehet.'  /u.o.3.pont/ 

2zek után a bölcsődék feladatainak emlitésekor gondo-

zó-nevelő funkcióról kell szólnunk. A gondozó-nevelő funkciót 

a bölcsődében a Fondozónók végzik, akiknek feladat4u1 a rende-

let az alábbiakat jelöli meg: 'r'igyelemmel kiséri és elósegi-

ti a gyermekek testi- és szellemi fejlődését, neveli a gyerme-

keket a higiénikus készségekre, támogatja helyes kezdeményező-

süket, aktivit4sukat és cinállóságukat" /u.o. Munkarend C./1/ 

pontja/. 

3. 	A bölcsőde ^^ a család 

A bölcsődét családpótló egészségügyi intézménynek mi-

nősitettilk, hiszen a család gondozó-nevelő funkcióját veszi át 

arra az időre, mid;  az anya vagy az apa hivatásbeli müködése 

miatt vagy más OK  miatt nem tud szülői hivatásának eleget ten-

ni. r, bdlcaóde igy csak időlegesen veszi át a családtól a gon-

dozási-nevelési teendőket,  tartós átvállalás esetén a gyermek 

csocsemőotthonba kerül. 
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A bölcsőde dolgozói rondszeres kapcsolatban állnak a 

szülőkkel: a reggeli átvégelnél és a délutáni átadásnál sze-

mélyesen  találkoznak a szülők egyikével. E személyes találko-

zást erősíti, a gyermek egészségvédelmével kapcsolatos tudni-

valókat tudatosítja a bölcsődékben használatos `'üzenőfüzet  ', 

amelybe a szülő bejegyzi a gyermekkel kapcsolatos otthoni ese-

ményeket, a gyermek szokásait, kedvenc játékát és mindazt, 

amit a szülő a családi nevelés összhangja érdekében a bölcső-

détől elvár. Ugyanebben az Uzenőfüzetben közli a gondozónő a 

gyermek egészségi állapotában beállt változásokat, a testi és 

szellemi fejlődésben mutatkozó előrehaladást. Mindenképpen e 

füzet vezetése erősíti a bölcsőde és a szülők kapcsolatát, ki-

zárja a szóbeli közlésekből /intézkedés, javaslat, tanács/ 

adódd folreértéseket. 

A gyermek átadása es áívetele során azonban a szülő 

csak néhány percet tölt a bölcsődeben s ez alatt is gyermeke 

öltöztetésével, vetkőztetésével van elfoglalva. Ezidű alatt 

tehát kevés lehetőség nyílik arra, hogy gondozónő és szülő 

4ondozési, szoktatási, nevelési elveket és gyakorlatot  beszel-

jenek meg. A szülők gondozási és nevelési kulturájának emelé-

sét a rendszeres  szülői  értekezletek  szolgálják, amelyen terv-

szerűen az életkori sajátosságoknak megfelelő egészségvédelmi, 

gondozási-nevelési feladatokat dolgozzák fel az orvos vagy a 

gondozónő irányítása mellett. 

A bölcsődei és a családi nevelés összehangolására, a 

szülők ilyen irányd aktivizálására szolgál a bölcsőde szülői , 

munkaközösséi.e,  amely egyben a szülőkkel való kapcsolattartás 
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szervezett formáját is jelenti. A bölcsőde gondozó-nevelő mun-

kájának támogatása os társadalmi ellenőrzése alkotja a szülői 

munkaközösség munkájának tartalmát. Funkciói, tiaztaégviselői, 

választmánya nem különböznek az óvodai és iskolai szülői mun-

kaközösségek hasonló szervezeti megoldásaitól. A bölcsődei 

szülői munkaközösség évente, a velasztmány negyedévenként tart 

értekezletet, mig az egyes csoportok negyedévenként ugyancsak 

tartanak szelői értekezletet. 

meddig a bölcsőde  ás a csal4:d intézményeinek kapcsola-

tát vázoltuk fel, nem tettünk ernlitést arról, hogy a bölcsőde 

ós az óvoda között milyen szociális kapcaolatrendazer huzódik 

meg. Arról mrlr szóltunk előző fejezetekben,  hogy az 1-3 év a 

gyermek azemélyiségfe jlődese szempontjából kitüntetett jelen-

tőségii, `imprinting' kor, s a személyiségfejleázteeben az 

anyának ás az apának különös szerepe van. A szocializúci6t a 

bölcsődén gyermeknél a család ós a bölcsőde együttesen  készi-

tí elő és valósit ja meg. Az anya-gyermek kapcsolat zavara: az 

eltúlzás, a túlzott aggodalmaskodás, az anya hiány a szemé-

lyiségfejlődés zavarát jelentheti. A családi és a bölcsődei 

nevelés során a társas kapcsolatok zavartalansága viszont a 

személyisérfojlődés zavsrtalan:3r:zának alapját képezik, külö-

nösen az 1-3 életév kritikus fejlődési szakaszában. A 3ziilők 

63 a gondozónők nevelési stilusainak, attitüdjeinek összhang-

ja a gyermek egészséges személyiségfejlődésének kulcskérdését 

jalentiú. 

Ezért nem mindegy, mennyire ismeri a gondozónő a gyer-

mek családi, szociális viszonyrendszerét, érzelmi légköret, 
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amelyben otthon nevelkedik.  A  sziil8k szociolulturális helyze-

te /lakásviszonyok, az iskolázottság, a szülők együttélése, 

deviáns magatartása, hivatása stb./ élet- és munkaviszonyai, 

pedagógiai kulturáltsága nem utolsó sorban a szülői hivatásra 

való alkalmassága, felkészültsége visszahatnak a bölcsődei  

gondozó-nevelőmunkára,  illetve annak szociális hátterét képe-

zik. 

Különösen jelentősek a család szociális tényezői a 

gyermek pszichés fejlődésének-fejlesztésének szempontjából, 

azaz a pszichohibiénés nevelés eredményessége szempontjából. 

A pszichohigiénés nevelésen itt a nevelési folyamatban érvé-

nyesülő azon tervszerű, ;szervezett hatást értjük, amely ''az 

egészséges Űzemélyiségfejlódést biztoritja, megóvja a személyt 

az idegrendszerre ás a lelki életre káros túlzásoktól, devian-

ciáktól, az idegrendszeri-pszichés túlterhelésektől, kimert#-

lé 	/székely L. 1931. 31.old. /. 

A bölcsődei gondozónevelő tevékenység koncepciójában 

a családi nevelés és a bölcsődei nevelés kapcsolata eléggé 

leszűkül a szülők társadalmi munkájára, a  szülői ankétokra, 

előadásokra /Rendelet, IV.fej.8.pont./. Nem láttatja meg a 

család szociokulturális helyzete nyomán adódó tennivalókat, 

nem tesz emlitést arról, hogy a gondozónő keresse fel a család-

ban a gyermeket /családlátogatás/ s kapcsolat igy eléggé a fel-

színen mozog a legtöbbször csak a gyermek megbetegodésóvel 

kapcsolatosan válik melyebbé, elemzőbbé, érdekeltobbé ". 

A bölcsődei gondozó-nevelőmunka megvalósítása a gondozónőre 

vár. r'eladatának sokrétüsége és speciális jellege sajátos kép- 
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zettseget trételez. cár eleve  társadalmi  gondként jelentkezik 

az el nem hanyagolható nagyságrendü /országosan: 13, 1 }/ 

képesités nélkül dolgozó gondozónő, különösen ha a bölcsődés 

kort kritikus fejlődési periódusnak minősítjük, amelyben a 

személyi behatások gyorsan és mélyen bevésődő "benyomatot" 

eredményeznek. Az arányok megváltoztatására, a képeuitések 

megszerzésére, munka melletti képzésre az egészségügyi szaká-

gazat igen nagy erőfeszitéseket tesz. 

A gondozónők képzési formái világszerte kialakulóban 

vannak. Hazánkban a nők munkábaállásával társadalmi szükség-

letté vált a 0-3 éves korú gyermekek intézményes gondozása. 

A  bölcsődék számának emelkedésével kellett lépést tartani a 

gondozónőképzésnek. Különféle képzesi formák léptek életbe, 

de mind a mai napig nem alakult ki egvséges ondoaánóképzés  

hazánkban. A mennyiségi igének kielágitése közben háttérbe 

került a képzés szinvonalának, minőségének kérdése. í: gondozó-

nőképzés  hazánkban az egészségügyi szakképzés rendszeréhez 

tartozik, igy célkitűzéseiben is az egészségi) yi szemlélet ki-

alakitása az elsődleges. A gondozónők pszichohigiénés pedar6-

aiai feladatokra való felkészitése hiányos, egyoldalú, bizony-

talan. 

.::lgondolkodtató, hogy a gyermek szellemi fejlődése 

szempontjából legkritikusabb életszakasz gondozási-nevelési 

feladatainak megoldására kialakulatlan képzési rendszerben ké- 

pezik a gondozónőket. A minősági hiányosságok óhatatlanul a 

bölcsődés gyermekek szemÉlyiségfejlődúsében jelentkeznek. 4 

személyiségzavarok kialakulásáért a jelenlegi képzesi rendszer 

a hibás. 
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11. A P>ZICHIKÜ2 FEJLŐDÉS ETIO,LETI KÉRDÉSEI  

1. Irodalmi áttekintés a pszichikum kialakulásáról 

és fejlődéséről 

/Növekedés, érés, fejlődés/ 

Az ember bio-szociális lény, létezése biológiai alapú, 

de fejlődése társadalmi hatásokhoz kötött. A növekedés, érés, 

fejlődés egymással dialektikus kölcsönhatásban zajló folya-

mat. A  szomatikus érési folyamatokat nem lehet vizsgálni a 

társadalmi folyamatoktól elkülönitve, közöttük visszacsato-

lás, "feed-back" mechanizmus áll fenn. 

A biológiai érés üteme, ritmusa, a személyiség alkati 

sajátosságaitól és a szociális környezeti hatásoktól függ. 

A személyiség kialakulása L.Sz.Vigotszkij /1971/ szerint két 

viszonylag önálló, de egymással összefonódó, egymástól el-

választhatatlan fejlődéssor: a természeti és a szociális fej-

lődés dialektikus kölcsönhatását feltételezi. 

A fejlődés természeti rendjén alapulnak az  érés,  az ontoge-

nezis biológiailag meghatározott folyamatai. Vigotszkij ki-

emeli, hogy a külső környezeti ráhatások maguk is változnak 

mennyiségileg és minőségileg egyaránt. 

Az növekedés mennyiségi folyamat, a testméretek változásában 

fejeződik ki.  A  sejtek szintjén a növekedés a sejtek számá-

nak emelkedését és a sejtállomány tömegének szaporodását je-

lenti. A növekedés mérhető, folyamatos, de ritmusa változó, 

üteme egyénileg eltérő. Különbözőek a végleges testméretek 

is. 

A testméretek alakulása, a testrészek és szervek mé- 
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reteinek módosulása összefüggésben van a szervek biológiai funk-

cióinak változásaival. Az egyes szervek tömegnövekedése más és 

más menetrend szerint megy végbe.  Az agyvelő végleges súlyának 

80 %-át már 3- 4 éves korban éri el, mig a testsúlyé csak 14-15 

éves korban. Az ivarszervek tömege 10-12 éves korig alig nő, ezt 

követően azonban öt-hat év alatt gyorsan jut el a végleges érté-

kig. A gyarapodás, növekedés folyamata részben sejtszaporodások, 

részben minden egyes  sejt tömegének növekedésén alapul. A legko-

rábbi életszakaszban a növekedés üteme szinte bámulatos. A  méhen 

belüli életszakaszban egyetlen sejtből, annak több mint negyven-

szeres osztódása utján kb. 1 milliárd sejt fejlődik, az újszü-

löttnek már 15 billió sejtje van, s felnőttkorra a sejtek száma 

1 trillióra emelkedik. /Hottinger, 1963./ A fejlődés korai sza- 

kaszában inkább a sejtosztódás, azt követően pedig a protoplazma 

tömeg növekedése kap hangsúlyt.  Más  tényezők határozzák meg a 

szövet DNS. tartalmának és mások azok tömegének, protoplazmájá-

nak növekedését. Ujabb vizsgálatok rámutattak, hogy elégtelen 

fehérjetáplálás, de megfelelő kalóriabevitel a sejt-volumen 

csökkenéséhez vezet, ugyanakkor nem érinti a sejtszámot. A kaló-

riaellótás csökkenése viszont a sejtszám redukciójához vezet, 

anélkül, hogy a sejtek volumene csökkenne. 

A testmagasság a szomatikus fejlődés kiemelkedő jelen-

tőségei mutatója, mely Masse /1966/ szerint "a gyermek történe-

tét" tükrözi. A hossznövekedés ritmusában, mértékében mutatkozik 

meg leginkább a  gyermeket  ért környezeti hatás, amiből  körülmé-

nyeire, életmódjára lehet következtetni. Ezek a hatások lehetnek 

gátló, vagy serkendő jellegüek. 
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Ujabb vizsgálatok eredményeiből ismeretesek a növekedési zava-

rok és a környezeti ártalmak közötti összefüggések. C.F.yowell 

/1960/ vizsgálataiban környezeti ártalmakra visszavezethető fej-

lődési zavarokat talált, amelyek esetében normális pajzsmirigy 

müködési értékeket mutatott ki. A növekedési zavarok létrejöt-

tét pszichogén ártalomra namifesztálódó hormonális zavarra ve-

zette vissza, amelyet az ACTH-szekréció részleges és reverzibi-

lis gátlása idéz elő. E neuro-hormonális elváltozások szorosan 

összefüggnek a hypothalamusban zajló neurotranszmitter termelés 

megváltozásával. A komplex egymásra is hatást kifejtő külső és  

belső tényezők nem választhatók szét. 

A környezeti tényezőknek a szomatikus fejlődésre gyakorolt hatá-

sa,kimutathat ó a különböző társadalmi, gazdasági körülmények kö-

zött nevelkedő gyermekek növekedésében. A gyermekek egyéni súly-

görbéi igen nagy változatosságot mutatnak. 

Kárositó tényezők hatására a súlygyarapodás általában 

lelassul, vagy teljesen elmarad. A kárositó hatás megszünését 

rendszerint gyors ütemű kompenzáló súlygyarapodás követ. A gyer-

mekek szomatikus fejlődésének alakulását követő hazai vizsgála-

tok arra utalnak /Véli Gy.1969/, hogy a gyermekek hossz és súly-

növekedése az utóbbi 20-25 év folyamán határozottan felgyorsult, 

mely az életkörülmények javulásával függ össze. Egyes kutatások 

/Graffer,1966/ azt mutatják, hogy az életkörülmények javulásá-

val nemcsak a retardációs jelenségek csökkennek, hanem kimutat-

ható, hogy a leányok az első nemzedékeknél fiatalabb korban 

érik el, illetve haladják meg a fiukat mind testsúlyban, mind 

testmagasságban. Budapesti adatok szerint a születéskor kisebb 



súlyú leányok testmagasságban már 4 éves korban, testsúlyban 

6 éves korban utolérik, sőt meghaladják a fiukat. Hazánkban 

az akceleráció finom jelei már 4 éven aluli gyermekek hossznö-

vekedésében is  megmutatkoznak  /Véli., 1969/. /2., 3.ábra/ 

Az érés minőségi változás, magában foglalja a sejtek, 

szövetek, szervek struktúrájának és a miiködésének változásait. 

Tempója egyénileg változó. Az érés biológiai törvényei a hormo - 

nális, fiziológiai és pszichikus folyamatok kölcsönös kapcso-

latát, valamint a szervezet fejlődési szakaszainak egymásutá-

niságát szabályozzák. E gyetemesen és minden embernél azonosak. 

A sejtek, szövetek, szervek és szervrendszerek kialakulása csu-

pán egyik oldala a fejlődésnek. Ezzel párhuzamosan zajlik egy 

nagy fontosságú érési folyamat is, melynek eredménye a sejtek, 

szövetek  és szervek továbbfejlődése, azok müködésének differen-

ciálódása. Érési folyamat különféle neurális gátlások, a mi-

rigy secretio, valamint a homeostasis megőrzése, a szervezet 

élettani pasamétereinek biztositása meghatározott tartományon 

belül és sok egyéb funkció. Ezek mind energiát igénylő folyama-

tokon alapulnak és csak abban az esetben valósulnak meg, ha e 

sejt biokémiai rendszerei kellő mennyiségben bocsájtják rendel-

kezésre a szükséges energiát. Ebből következik, hogy a tömegnö-

vekedés és fejlődés  során, szükségszerü az enzimek érése, mert 

anélkül az újabb bonyolultabb, vagyis energiaigényesebb funkci-

ók teljesitése lehetetlenné válna. A sejtek strukturája, mükö-

dése morfológiája és enzimrendszereremcsak endogén tényezők Al-

t al meghatározott program szerint alakul ki. Kialakulásában 

szerepet játszanak a vér és nyirokáramba jutó anyagok, az ideg- 
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rendszeri effektusok, amelyek bonyolult kölcsönhatásban vannak 

a külső környezeti tényezőkkel, a környezetből a fejlődő sze-

mélyiséget érő emocionális hatásokkal. 

Mind a növekedés, mind az érés üteme az intrauretin életben a 

leggyorsabb. Születés után az első három év a legintenzivebb, 

majd fokozatosan lelassúbbodik. A fejlődésben a mennyiségi vál-

tozások új minőségeket hoznak létre. 

A fejlődés természeti-biológiai sikja: az é r é s  

folyamatát tartalmazza, szociális sikja: pedig az egyén szoci-

alizációnának folyamatát, - a társadalmi normák és értékek el-

sajátitását - jelenti. 

Ranschburg /1978/ szerint a fejlődésfogalom olyan folyamatot 

jelöl, amelynek során az egyén megtanul különböző csoportokban, 

közösségekben élni '  és közben tudatára ébred saját erejének, 

korlátainak, megismeri önmagát. 

Az ember érése, tanulása, fejlődése dialektikus egységet al-

kot. Az ember érése nem csupán feltételezi a tanulási folyama-

tot, hanem éppen ebben a folyamatban megy végbe az érés és fej-

lődés. /Duró, 1974/ 

A dialektikus kölcsönhatás lényegét Rubinstein /1975/ 

fogalmazta meg: "A gyermek nem fejlődik és nevelődik, hanem ne-

velve és oktatva fejlődik. A fejlődés nemcsak feltétele, hanem 

eredménye is a nevelésnek. A fejlődés okai az emberben meglévő 

belső ellen mondások, amik tevékenységben keletkeznek. A belső 

ellentmondások abból fakadnak, hogy a gyermek, ha elér egy bi-

zonyos fejlettségi szintet  ás megtanulja, hogyan kell teljesí-

tenie az új követelményeket, tevékenysége egyre inkább tudatos- 
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sá válik. Az, hogy a gyermek miképpen fogad egy aktuális 

igényt, elvárást, amit vele szemben támasztanak, az teljes 

mértékben addigi fejlődésétől függ. A tevékenység szerepét 

a fejlődésben Rubinstein irja le "az ember elsősorban tevé-

kenységben, tevékenység által fejlődik". 

Az egyén és környezete között funkcionális kölcsönhatás áll 

fenn, ez a kapcsolat biztosit ja a fejlődés folyamatosságát. 

A fejlődés nem ér véget az egyes fejlődési periódusokban, ha-

nem születéstől a halálig tartó folyamat. 

Az érés, tanulás problémájátikerkutatások során vizs-

gálták. Azonos öröklésit anyagu egypetéjű és különböző örök-

lési anyagu kétpetéjü ikrekkel kisérleteztek. Az egypetéjü 

ikreket különböző környezetben nevelve a fejlődésbeli különb-

ség okait a környezeti hatásokban keresték, kétpetéjű ikrek 

azonos környezetben való nevelése során jelentkező fejlődés-

beli különbségeket az öröklés különbözőségeire vezették visz-

aza. Thorndike ikerkuatásai alapján arra a következtetésre 

jutott, hogy 82 öröklésnek döntőbb szerepe  van a  fejlődésben, 

mint a nevelésnek. Treemann /1937/ egypetéjü ikreket különbö-

ző környezetben vizsgált, s a fejlődés eltérő eredményeivel 

a környezet nevelőhatásának dominanciáját igazolta. 

A kutatások során bebizonyosodott, hogy az öröklés és 

a környezet aránya, szerepe az egyes pszichikus területeken 

más és más /Gottschildt 1954/. 

A kutatök egyetértettek abban,  hogy  legnagyobb meg-

egyezés valamennyi pszichikus folyamat fejlődésében az egype-

téjü ikreknél van. Mind a kétpetéjű ikreknél, akik egy kör- 



23 

nyezetben nevelkednek, mind a külön környezetben nevelteknél 

az eredmény a vizsgált pszichikus jelenségtől függ. Az azonos 

öröklési agyag dominanciája leginkább alkati sajátosságoknál 

/testmagasság, testsúly/ érvényesül, minél magasabb pszichi-

kus funkciót vizsgálnak annál nagyobb a fejlődésbeli eltérés. 

A legmagasabb szintű funkciók: irás, olvasás, intelligencia,  

számolási készség, stb. fejlődésében a környezet dominanciája  

mutatható ki. 

Zazzo  /1960/ ikerkutatásai során nem csupán az örök-

lés és a környezet viszonyát vizsgálja, hanem a személyiség 

egész életútját, fejlődését is. Szerinte egypetéjű ikreknél 

az eltérés abból adódik, hogy ugyanazon környezeten belül is 

másként alakul kapcsolatuk a szülőkkel, másként viszonyulnak 

mikrokörnyezetükhöz, s egymással vetélkedve más  bánásmódot 

vivnak ki maguknak. 

A gyermekek fejlődése az egyes szakaszokban más és más 

lehetőségeket nyújt a nevelés számára. A nevelési feladatok 

megoldásának megvannak azok az optimális  időszakai, amely egy-

beesik az egyéni fejlődés szükségleteivel, igényeivel, s igy 

nincs akadálya a fejlesztésnek. Az életkori sajátosság 

olyan minőségi kategória, amely optimális lehetőséget teremt 

egy adott teljesit őképesség eléréséhez, de sohasem merev ka-

tegória, neveléssel befolyásolni, a fejlődést gyorsitani lehet. 

A pszichológia különböző irányzatai más és más állás-

pontot képviselnek az érés, fejlődés, nevelés vizsonyáról. A 

fejlődés, oktatás, nevelés az egyedfejlődés során egymással 

kölcsönhatásban van. Az egyén elsajátitja az emberiség törté- 
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neti fejlődése során létrehozott anyagi, szellemi kultúra ja-

vait a nevelés és oktatás során. 

A  gyermek érése és fejlődése az oktatás, nevelés fo-

lyamatában nemcsak megnyilvánul, hanem végbe is megy /Rubin-

stein, 1979./. A szervezet müködés, tevékenység közben fejlő-

dik. Az érés megteremti a fejlődés és fejlesztés alapjait.  Az 

érés-tanulás viszonyáról eltérnek egyes szerzők álláspontjai. 

Az egyik felfogás szerint a tanulás érésre épül, az érés az 

aktivabb, a tanulás és a nevelés csak kitölti az érés adta le-

hetőségeket. Ivás nézetek szerint a nevelés az irányitó, aktiv 

tényező.  A  kérdést csak konkrét érési, fejlődési nevelési kap-

csolatokban lehet eldönteni. Ugyanis vannak olyan érési folya-

matok /ryelinizáció/, amelyek  minden tanulási tevékenység nél-

kül bekövetkeznek. Természetesen ehhez is megfelelő gondozásra, 

á101álkozásra van szükség. A külső hatások szerepe sohasem 

kapcsolható ki. A pszichikus fejlődés mindenterületén szüksé-

ges a tanulás, de nincs szükség minden esetben szándékos tanu-

lásra. sokszor elegendő a gyakorlás, adott társadalmi környe-

zetből megfelelő szociális hatás, nevelő, szocializáló kör-

nyezet. A fejlődésnek ezen a szintjén elsajátitja a gyermek 

a mozgást, beszédet, amelyhez megfelelő motiváló hatásra, jó  

családi légkörre van szükség. Nem küszöbölhető ki a jellemne-

velésnél, világnézeti, értelmi, stb. nevelésnél a céltudatos, 

tervszerü nevelőhatós. Az idegrendszeri érettség itt felté- 

telként szerepel. Az értelmi fejlődés területén elsődleges, 

aktiv szerepe a nevelésnek, oktatásnak van, de az eredményes 

fejlődéshez ép biológiai alapra, szerkezetre van szűkség. 
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A pszichikum fejlődésének dialektikus elve  Rubin,aein_ 

/1964/ szerint olyan változás, amelyben a pszichikus folyama-

tok mennységi változásai minőségi változásokba csapnak át, ug-

rásszerűen előretörő minőségileg új képződmények kialakulásá-

hoz vezetnek. 

A gyermek fejlődése nem egyszerű ismétlés, hanem fel-

felé haladó, spirális, minőségi változás. A pszichikum fejlő-

désének alapja a belső ellentmondások harca a rési és ú' for-

mák között. A dialektikus elvvel szoros kapcsolatban van a 

•szichikurn fe 'lődésének materialista felfo •ása. A pszichikum, 

közvetlen anyagi szubsztrátuma a központi idegrend szer,  az agy. 

A pszichikum anyagi alapját képezi a környezet, az objektiv 

valóság. A pszichikumban az objektiv valóság tükröződik. A  

pszichikum az egyén és környezete együttélésének, egymásraha-

tásának, s ezen hatások feldolgozásának eredménye. /Gegesi 1971/ 

A fejlődés alapkérdése a struktúra és a dinamika köl-

csönhatása. A funkció a szerkezettől függ, ugyanakkor a funk-

ció visszahat a szerkezetre, amelyet a külső környezeti hatá-

sok váiltanak ki. A kölcsönhatásos kapcsolat legdöntőbb tényező-

je az idegrendszer funkcióját kiváltó környezeti hatásmecha-

nizmus. Ingerszegény környezetben a fejlődés feltételei kedve-

zőtlenek, a struktúra nem fejlődik. 

A vele született adottság-ok csupán potenciális képessé-

gek, kibontakoztatásuk környezeti hatásokhoz, az egyén aktivi-

tásához kötött. A környezet nem mechanikusan fejti ki szabályo-

zó, személyiségalakitó hatását, hanem az idegrendszer tipusától, 

alkati tényezőktől, tulajdonságoktól, az előző tapasztalatoktól 
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függően. Rubinstein /1964/ szovjet pszichológus szerint a kül-

ső hatások a belső feltételeken keresztül érvényesülnek.  A 

determinizmus elve arra utal, hogy minden külső hatás "mint 

egy prizmán át megtörik" a belső feltételeken átszűrődik. 

Pavlov /1953/ a pszichikum fejlődésének lehetőségei -t 

az idegrendszer nagyfokú plaszticitásában látja. A személyiség 

fejlődéséhez minden időszakban meghatározott mennyiségei ős mi--

nőségü ingerre, szociális hatásra van  szükség. 

"Az örökletes tényezők megvalósulásához meghatározott 

fejlődési szakaszban sajátos, nem helyettesíthető ©s nem pó-

tolható szociális ingerekre is szükség van. A társ a fejlő-

désben biológiai szükséglet az emberi viselkedésnek egyben in-

gere és modellje is. "  /Bagdy, 1977/ 

lenti meghatározás a fejlődés fontos törvényszerüsé-

gét, az időzités és a szociális determináció jelentőségét huz-

za alá. A szociális determináció azt jelenti, hogy az élet 

bizonyos periódusainak kritikus jelentőségük van az organiz-

mus további fejlődése szempontjából. Az egyén valamennyi sze-

mélyiségjegye tanulás, nevelés eredménye, de fejlődésének 

mind genetikailag, mind szociológiailag meghatározott korlá-

tai vannak. 



27 

Irodalmi áttekintés 	a 	hi_2:gyermekek pszichikus 

- 

fejlődéséről 

a) Fogalmi megközelítés  

A  pszichikum fogalmának ismerete feltétele annak, 

hogy folyamatosan végigkövessük a pszichikum kialakulását, 

fejlődését.  Gegesi Kiss F. (1971) a klinikusok kutatási 

eredményei és tapasztalatai alapján határozza meg a pszic-

hikumot: -a pszichikum az élő szervezet egészén belül a köz-

ponti idegrendszer, az agy bizonyos milködéseinek rendszerbe 

szedődött funkcionális megnyilvánulási egysége (45.o.). A  

pszichikum sajátossága, hogy minden egyes emberi egyednél 

újból és újból kialakul, fejlődésére ható tényezők elsősor-

ban társadalmi jellegnek. Al pszichés funkciókban az egyed  

,és környezetének kapcsolata tükröződik. Az emberi pszichi-

kumnak, mint funkción ndzzernek szerkezete, struktúrája van. 

A szerkezeti elemek a pszichikum egészén belül egymással 

kölcsönhatásban vannak. Az emberi személyiség és ezen belül 

a pszichikum állandóan változik, fejlődik, alakul. A pszic-, 

hitrum keletkezésének és fejlődésének problémája régóta fog,--

lalkoztat ja a kutatókat. .gyes magyarázatok az antropó-

pszichizmus  szellemében teremtettek irányzatot. Képviselő-

jük Descartes. Ez a filozófiai megközelités az ember megje-

lenésével kapcsolja össze a pszichikum kialakulását, esze-

rint pszichikuma csak az embernek lehet. iáz az álláspont ta- 
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gadja a lelki élet egész előtörténetét. A pán-pszichizmus el-

mélete az egész természetet lelki képességekkel ruházza fel. 

Képviselői közül kiemelkedik Fechner, aki a pszichikumot min-

den anyag föltétlen velejárójának tekinti. 1. két szélsőséges 

irányzat között foglalnak helyet a biopszichizmus képviselői, 

Hobbes, Haeckel, Wundt, akik szerint a pszichikum csak az élő 

anyag sajátossága. Tovább szükitették a pszichikum létezését 

a neuropszichizmus irányzat képviselői, akik szerint csak az  

idegrendszerrel rendelkező szervezetek tulajdonsága a pszichi-

kum. Ezt az irányzatot képviselték Darwin, H. Spencer és mások. 

A materialista álláspont elveti azokat a szélsőséges 

elméleteket, amelyek a pszichikumot csak az ember privilégiu-

maként jelölik meg, vagy minden anyagot lelki képességekkel 

ruház föl. A materialista állásfoglalás szerint ''a pszichikum 

az anyagnak olyan sajátossága, amely csak a fejlődés magasabb 

fokán, az organikus élő anyag kifejlődésével jöhet létre" 

(A.N. Leontyev, 1964. 10.o.). 

k pszichikum elemi formája a kia ső objektiv világot visszatük-

röző érzékelés, vagyis a magas szervezettségü anyagi testek 

sajátossága, hogy képesek a tőlük függetlenül létező valóság 

visszatükrözésére. A materialista álláspont szerint a pszichi-

kai jelenségek (érzetek, képzetek, fogalmak) pontos visszatük-

röződései a valóságnak, ugyanakkor másodlagosak a valósághoz 

képest. Ebből következik, hogy a pszichikum fejlődésének vizs-

gálatánál nem elegendő csupán a szubjektum sajátosságait vizs-

gálni, vagy a szubjektumtól elszakított objektív környezeti 

valóságból kiindulni, hanem a kettőt összekapcsoló folyamatot, 
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a személyiség tevékenységét kell alapul vennünk. 

T.P. kavlov (1904) magasabbrendű idegnüködéssel kapcsolatos vizs-

gálatai sorát A ilvanvalóvá vált, hob4 a pszichikum fe;iiődé:3ét  

meghatározzák a szervezetnek a környezettel való kölcsönhatásos 

kapcsolatai, a feltételes reflexkapcsolatok.  A magasabb idegmű-

ködéss3ol kapcsolatos kutatások jelentős szerepet játszottak ab-

ban a felismerésben, hogy az agy, mint a pszichikum szerve, a 

külvilágból érkező hatások feldolgozásában, tárolásában, 3 a vá-

laszreakciókban milyen szerepet tölt be. ''A pszichológiai jelen-

ségek fiziológiai alapját képező feltételes reflexkapcsolatok és 

e kapcsolatok folytán létrejövi feltételes reflexek az agykéreg 

analitikus és szintetikus tevékenysége folytán áll elő". (I'szich. 

Alapfogalmak, 1978.  82.0.)  

gyes szerzők azonositják a tudat es a pszichikum fogal-

mát. A tudat meghatározásában igen sok vita, eltérő nezetek ala-

kultak isi a pszichológia történeteben. gyes idealista elméletek-

ben a tudat helyettesiti a lélek fogalmát. A  lelki jelenségeket 

a tudatul úgy hozzák öszzefüggesbe, hogy elszakítják az ember 

testi, biológiai sajátosságaitól, valamint attól a  környezettől,  

amelyben 61. A materialista  pszichológia  szerint az emberi tudat 

az objektiv valóság, a külvilág visszatükröződésónex speciális 

formája. Az emberi tudatot _tubinstoin /1964/ a pszichikum új 

formájának nevezi, amely társadalmi hatásra jön létre. A pszichi-

kum az agy  terméke, az agy  pedig a pszichikum szerve. "Az emberi 

tudat a pszichikum legmagasabbrend formája, az ember társadalmi 

létének tudatosulása" (áz.L.kubinstein, 1964. 154.o.). 
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Gogasi ::is3 r. (1971) a pszichikum szerkezetén belül tudat-

funkciárendazerről beszól, amelyben meghatározók az intellek-

tuális, fogalmi, gondolati tartalmak. :szerinte, a tudattartal-

mak az emberi élettörtenes eredményeként jönnek létre, amelyek 

belső beszédben érzetté, képzetté, fogalommá, szóvá fogalmt zód-

flak.  A  tudatot a pszichikum részének tekinti, amely az egyedi 

fejlődés során alakul ki. 

A  pszichológiai értelmező szótár szerint: "a pszichi-

kum elsősorban a szocialista országok pszichológiai ir. odalmji)an 

ha ználetos kifejezés, amely az élő ás legmagasabb szervezett-

ségű organizmusok sajátosságaira vonatkozik, amelyek képesek 

arra, hogy tükrözzék az őket körülvevő és tőlük függetlentil lé-

tező valóságot. Ez az általános elméleti és fiziológiai állás-

pont a marxista pszichológia, alapvető elve - . (116.o.) 

A tudat az ember lelki életének adott, aktuális szakasza, a 

valósáig, pszichikus tUkrözésenek általános, az adott egyén szá-

mára hiteles formája, mert nem csak  pillanatnyi  észlelésein- 

ket tartalmazza, hanem gondolati általánosításokat is - .  (203.o.) 

b) 4 pszichikum fejlődésének feltételei 

A pszichikum fejlődé:ienek alapját a szerkezet és funk-

ció kölcsönhatása képezi. A külső környezeti ingereknek a szer-

kezetre gyakorolt hatását a funkció közvetiti. A marxista szem-

lélet az emberi fe ilődés alap fiának - a struktura  ás  funkció 

összertíggéaére épitve - az ember tevékenvaé;ét tartja. Minden 

pszichikus képesség tevékenységében fejlődik, alakul. A ,nateria- 
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lista fe jlódéeelraélet elve  a  dialektikus  elv. A pszichikus je-

lenségek csak fe jlódéatikben, mozgásuk és változásuk, keletkezé-

sUk és elhalásuk folyamatában ismerhetők meg. A dialektikus fel-

fogás a usziahikum fejlődését  nemnosak növekedéskánt, hanem  v41-

tozAsként értelmezi, amelyben a mennyiségi voltozások di rainásé-

~-i kérzódr a ekhez vezetnek.  a pszichikus fejlődés nemcsak az  

eredetileg meglévő minőségek növekedése, hanem újak megjelenése  

13, a fe jlődée folyamatossága megezskad,minőségileg ktilönbözó,  

egymásra vissza nem vezethető szakaszok, vagy fokok különülnek  

el benne" (lubinstein, 1964. 157.o.).  

A  tevékenység szerepét a pszichikum fejlőd4sében 'a  

kutatók is felismerték. A.N. Leontyev hangsúlyozza., hoE.4 a g rer-

mek nem csupán beleeztiletik az ember által létrehozott és átala-

kitott tárgyi világba, hanem abban aktiv tevékenységet kell ki-

fejtenie. A specifikusan emberi pszichikus funkciók és képescé-

Gak 

 

fejlődése egyéni tapasztalatszerzési formában megy végbe.  

A  filogenetikus, történelmi tapasztalatok felhalmozódásának és  

átadásának emberi formája nemcsak az öröklött viselkedés kibon-

takoztatását jelenti, hanem az egyéni tapasztalatok szerzésének  

folyamatát is. A tárgyi világ birtokbavétele, megszerzése és az  

elsajátitáá folyamata csak emberi kapcsolatok közvetitésével  me-

het végbe. r maassabbrendü emberi folyamatok - interpszichikus  

folyamatok - csakis a  másik emberrel való kölcsönhatásban alakul-

hatnak ki. Az egyén csakis ezután válik képessé önállóan  

pszichikus funkciók tel 	a magasabbrendű pszichikus  

folyamatok jelentős része elvesziti eredeti külső formáját és  

intrapszichíkus folyamattá alakul át. A belső pszichikus tevé- 
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kenység te t külső gyakorlati tevékenységből ered, amely fl-

logenetikusarr, történetileg a munkr'n alapuló emberi tárt,ada-

lom létrejöttének eredménye. Létrejön a tudat, mint a Jzubjek-

turm reflexiója a valóságara, magára a tevékenycégre éri önmagára. 

"Az eluajátitási folyamatban az egyén reprodukálja azokat akt.- 

pesaégeket, amelyeket a homo sapiens faja megszerzett táradal-

mi, történeti  fejlődése során". (L.N.Leontyev, 1974. 161.o.) 

Az emberi pszichikum kialakulásának folyamatát Pi Q ron 

(1959) 1.3 társadalmi feltételekhez kötötte. , zerinte a gyermek 

..zIletése pillanatában csupán emberjelölt, de elszigetelten 

nem válhat emberré, meg kell tanulnia embernek lenni az emberek-

kel való érintkezésben. Ge€esi Kiss  P. (1971) a pszichikum fej-

lődését az emocionális szükségletek felismeréséhez és kielégité- 

céhez köti. 

oalenon J. (1983) a pszichikum kialakulásában három öröklött  

tényező Jzerer ét: - az analizátorok induló minősége, 

- a magasabb idegműködés típusa, 

- az idegrendszer plaszticitásit emeli ki. 

Az analizátorok épsége az érzékelés, észlelés kibontakozásának 

feltétele. ráz idegrendszer tipusa az idegniiködés alapját képezi. 

A  vérmérséklet az idegrendszer dinamikus karakterisztikája, 

amely meghatározza, hogy milyen tartósan,rnilyen erővel ós milyen 

gyorsan reagálunk a kül s6 környezeti tényezőkre. Ennek alapján 

az idegmtködés lehet  gyors, lased, kiegyensúlyozott, kiegyencsil-

lyozatlan, erűn, vagy gyenge. Az idegrendszeri típus azonban 

nem határozza meg  a kópességek szintjét, hatása ugyanakkor a 

tevékenység módjában érvényesül. A magasabb idegniiködérs aa; á- 
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tokaágainak figyelembevétele a pszichikum fejlődésénél és fej-

lesztésénél a nevelés számára elengedhetetlen. Az idegrendszer 

plaszticitása a környezettel összefü ggésben, társadalmi hatások- 

függúen egyénileg változó minőséget érhet el. A társadalmi 

hatások a pszichikum fe jlődcsével kölcsönhatásban állnak. Ln l ;_b ndü tsz hiun funkció  fejlődésével állunk szembe, 

annál nameyobb a társadalmi hatások szeretae. 'ig  az  elemi 

pszicho-fiziológiai jelenségek - érzékelés, mozgás - az  ideg-

rendszer közvetlen természeti funkciójaként jelenik meg, a mef*a-

sabb pszichikus folyamatok - elvont Gondolkodás, akarati tevé-

kenység - bonyolult társadalmi hatásokkal összefüggésben alakul-

nak ki. 

L.3z.Vigotszkij (1967) a magasabb pszichikus folyamatok 

alapfának  a történetileg felhalmozódott általános emberi tapa3z-

talatok  elsajátitását tekintette. A pszichikum fejlődésével kap-

csolatos vizsgálatok (A.A.Luri ja, 1975.) rámutattaK, hogy az 

egészséges génállománnyal szúletett gyermekek potenciálisan 

az2nos fe.lettségi szintet  érhetnek el a személyiség ős a képes-

ségek bármely szférájáoan. A feilettsétibeli kulönbuégek a társa-

dalom és a nevelés eltéréseiből adódnak.  

A pszichikum fejlődésének fontos alaptényezője az érés 

és a tanulás.  Az érés és a tanulás ugyanolyan dialektikus kül-

c+sönhatÁsban biztosit ja a fejlődést, mint az öröklött és a kör-

nyezetből szerzett tulajdonságok. Az ide grendszer érettsége fel-

tétele annak, hogy a gyermek alkalmas legyen  új ismeretek és 

gyakorlati tevékenységek elaajátitására. Az érés nem ftiggetlen 

az előző tanulástól. fiz agykéregben korábban kialakitott felté- 
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teles reflexkapcsolatok befolyásolják a további tanulás ered-

ményességét. A fejlődés legkoraibb  szakaszán a mozgcls kialalu-

láskban  az ¢rés  tekinthető elsddlogesnek.  A mozgás megtanulá-

sa (ülés, járás, állás) az idegrostok velőhüvelyesedéséhez, a 

végtagok csontjainak, izmainak érési folyamataihoz kötött. w;ig 

kezdetben az érés előzi meg a tanulást, a későbbiekben egére  

inkább a tanulás előzi meg az érést.  ginnek azonban feltétele 

egy meghatározott fejlődési szint az idegrendszer szerkezetében 

és működésében. 

c) A pszichikum kialakulása és fejlődése 

A  pszichikum kialakulása és fejlődése  ktilsd társadal-

mi hatások eredménye. A pszichikum kialakulása  igen bonyolult_A  

összetett folyamat.  A pszichikum fejlődésének bonyolultsága ge-

netikai éo társadalmi hatások, érés és tanulás kölcsönhatására 

vezethető vissza. A különböző funkciók és sajátosságok kialaku-

lása és fejlődőse nem eyidőben és num ogyenesvonalúan megy 

végbe. A pszichikum fejlődése egyenetlen,  nyugodtabb és viharo-

sabb periódusok váltják egymást. A különböző tulajdonságok el-

térő időben történő alakulása gyakran ugrásezer fiion változáso-

kat, időnként visszaeséseket, konfliktusokat okoz. .,  korábbi  

fejlődési szakaszokon kialakult képződmények J.liaget szerint  

magasabb szinten tovább folytatódnak a következő szakaszban. 

az előző szakaszban kialakult sajátosságok belenőnek a követke- 

ző fejlődési szakasz  képződményeibe. 

Piaget-nak a fokozatos változásokkal kapcsolatos elméletével 

H.' aiiou  vitáub 	Llfogadi,a, Hogy a pszichikus kepződmé- 
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nyek a korábban kialakultakból keletkeznek, de tagadta, az egy-

azerU belenövést. .zerinte minden pszichikus tulajdonság kiala-

kulásának kezdetén a gyermek ellentrondsba kerül régi cselek-

vésmódjával, amely magakadályozza ú törekvései megvalósitásában. 

H.Wallon dialektikus elmélete rámutat a belső ós 	ellent- 

mondások harcára, amelyben az új pszichikus funkciók keletkezé- 

r é.t az Agyén és környezet Btközésóvel hozza összefUggéebe. kig 

J.i is-eset fejlődési koncepció jsból a társadalmi környezet hatásai 

kimaradtak, d. 'allon a gyermek fejlődését a környezettel kölcsön-

hatásban taglalja. Azonos álláspontot képviselnek abban, hogy 

minden magasabb fejlődési fokozaton egy  újabb egyensúly alakul 

ki. A fejlődéselméletek képviselői azonos álláspontra jutottak  a 

fejlődés folyamatosságának és szakaszosságának kérdésében. 

iszerint a pszichikus folyamatok és sajátosságok fejlődése olyan 

egységes folyamat, moly me,gazakitásokkal, konfliktusokkal és ug-

rásszerü vá ltozásokkal tarkitott. Az  egyes szakaszok ha-tárai 

egyszer élesen rajzolódnak ki, máskor meg szinte elmoaádnak. Az 

emberi pszichikum fejlődésében felfelé ivelő, stagnrjló ée vissza-

fejlődési szakaszokat különböztetünk meg (,alamon J. 1983). 

Cegesi riiss r. a lszichikum fe jl©déset összefüggésbe hozza a 

magzati életslakasz történéseivel. A  méhen belüli fejlődés :porán 

alapozódik meg a pszichikum további fejlődése. Az anya testén, 

mint biológiai környezeten át, a magzatot számtalan hatás éri, 

e hatások már az újszülött magatartásában is kimutathatók. ifiig 

zavartalan terhesség és szülés után az újszülött magatartása 

nyugodt, jól aszik, alszik, addig a problémás terhesség, kompli-

kált szülés után az újszülött nyugtalan, vehemens, szélsőséges 
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arcrr.imiká ja, izomrnaaaí vQgetativ kinr41 árulkodnák. Táplál-  

kozési és alvászavarokkal kezdi élete elsó leckritikudabb pQri-  

ddusát.  

f,.s kutatók is rnep,erSaitették az intrauterin élet fe jlőd r Jén3k  

riaghatározó szerspét a pszichikus fE jlődraare (Demceákné, :-alen  

v., 1982). magzathoz a placentán keresztül el utncik azok az   

amelyekre különösen érzékeny  

( alkohol, dohányzás, nikotin), s  amelynek hatása intrauterin  

:a~•~•r~:?:' ~ , 

 

kis ozülQtéci say, koraiastliltStt:aéc,, Jtb. .zek 	inctu-  

"~i h~  trrínfok a kéuóbbi  t~szichil~cuo fe ~ lőx3ésre io l~advn ~ Stlesnil ~ .  - 	 .,..,..~.. .. 	 . 

liatnak.  
-_.....r..r 

meg.szúleteu ut4u mé6 nem beszélheti:nk t;zzruó1,-i:ségról,  

csak va4:e tatly e;,,  edről. (Gege3i  Kis  1.) pszichikum fe 12d46-  

ae döntően a ve6utativ szükségletek kielégit3ét61 (a.nnPk hogyan-

jától) függően indul el. Az c4jsast3lnttnél folytatódnak a méhen  

uel~il 

 

kialakult mozassbrraák. Kezdetben a rnozeq veles>,itltett  

L3.:  tétlen ryfie_+rQken alapul,  melyek a kőrn7ezethez való í27.ka.2mez-  

kco s-£s ke2dttleges forma.  Az újszülött alapvető feltétlen ref-

lexei t;iplálkoz<ti3i, védekaz8 és orientációs reflexek. A 	az  

alsó 6rZékelési terület, s 7.e c,fonto:zabb érzékeld szerv a fejló-

dós kezdetén, nem az ujjak.  

Az  Ir zórzéke].é s a legkorábban lép mitködé .~oa, mint a. táp141kos.á-  

raakció szerves riase i, e4yben a csecseruci védekező rae:>aiója  

id. Az agy 4r4si folyacaatsi ugyanazon izmoknál kéuóbb má:s eatS-  

dé at alapoznak meg. Igy a táplt(lkozfí sban résztvevő izmok ttnnkci-  

on:Sl:íbn (szopás)  a beszédfejlődéshez szükséges cnüköddaeket,  

:izo+moozeásokat alapozzák meg. .. korai táplálkuLLí.>i zavarok a  

'uouzédfe jlódds l:robl ra.:ainak kiváltásában is szerepet játazaovt.  
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A fiAgvelem irányithatóságu a fényingerre adott tájékozódási 

reakció, már az újszülöttnél kialakitható. A csecsemő fényin-

gerre először tömeges mozgással válaszol, később alkalmazkodva 

a fényingerhez, szemét behunyja. Kutatócsoportok vizsgálták az 

újszülött viselkedését külső ingerek hatására. Kimutatták, 

hogy a csecsemő érzékszervei és az érzékeld agyi szabályozó- 

rendszerei aktívan működnek bonyolult kapcsolatban a küls3 kör-

nyezet ingereivel. Ha a látószerv felől az a; ;rba sugárzó érte-

sülések hiányosak, a csecsenő keveset  mozog,  az éberség csökken. 

A  vizsgálatok megváltoztatták a passziv újszülöttről  alkotott 

korábbi elképzeléseket, és bebizony itották., hogy az d szülött 

nem  pusztán befogadója a környezet ingereinek, hanem aktivitá-

sával maga ía ingert  gyakorol  környezetére. jabb kutatási 

(1,0G) eredmények igazolták, hogy az egészen fiatal csecsemő 

alig myelinizált idegrostjai is vezetőképesek. Különleges érzé-

keny "antennával" rendelkezik, amellyel érzékelni tudja az ót 

körtilvevó vitlágot, a felé irányuló védő gondoskodást, veszélyt, 

nyugtalanságot, a család emocionális lé körét. (Demcsákné, 

Kelen I., 1982) 

újszülött szenzoros érzékenysége is  nagyobb,  mint azt koráb-

ban gondolták. Már az első héten képes az egyes formákat megkü-

lönböztetni. Megdőlt a korábbi nézet, miszerint az ljszülött 

lót, de még nem néz. Az újszülött kezdetben v©leszületett 

reflemechanizmusával alkalmazkodik a külvilág ingereihez. Próe 

ingertől eltávolodó, gyenge ingerre felerősitő magatartással 

válaszol. AZ  érzékelés kezdeti funkciója, mint védekező ►aeeha-

nizmun rnüködik. A csecsemő fejlődésében 	hetes kortól jelen- 



tős változás következik be. A veleszületett feltétlen refle-

xekre ráépülnek az első feltételes reflexek. Kialakul az érzé-

kelés szempontjából jelentős idegrendszeri koncentráció is, 

amely főleg szopáshelyzetben figyelhető meg. 

A feltételes reflexek és a koncentráció megjelenése biztositja 

a pszichikus fejlődés  felgyorsulását, és fokozza a csecsemő ak-

tivitását. 

A látás és hallás fejlődése egyre nagyobb jelentőséget játszik 

a megismerő tevékenység fejlődésében. Minőségi változást jelent 

a látás és mozgás koordinációja a 4. hónapban.  

A kéznézés előkészitője a manipulációnak. A tárgyakkal való ma-

nipuláció kezdeti formái féléves korban alakulnak ki (Barkóczi-

Putnoki). A mozgás és érzékelés fejlődése az utánzás, mint ta-

nult viselkedési forma is gyorsitja. Az utánzás kezdeti formáit 

H.'r`dallon képzetek nélküli utánzásnak nevezte. A hathónapos 

gyermek mosolya is utánzásnak, tanult viselkedésnek tekinthető. 

Az utánzásnak nagy jelentősége van a beszéd fejlődésében, a sze-

repjátékok kialakulásában. Az értelmes utánzás csak 6 éves kor 

körül jelenik meg (t allon) . 

"Az utánzás kezdetleges, közvetlen csecsemő és kisgyermekkori 

formájának kialakulása, a cselekvés és megismerés fejlődésének 

nélkülözhetetlen alapja" (Salamon J., 1983. 122.o.). 

A mozgás fejlődése szoros összefüggésben van az érzelmek fejlő-

désével.  A  gyermek alapvető pszichikus szükségleteinek felisme-

rése és kielégitése feltétele a pszichikus fejlődésnek. 

(.. 	. ábra) Gegesi Kiss P.(1971) a mozgásos személyiségelem 

fejlődését az érzelmi személyiségelem zavartalan alakulásához 



köti. A szeretet és kapcsolat-szükséglet kielégitetlensége  

pszichomotoros gátoltsá4ioz, inditékszegénységhez, mozgászavar-

hoz vezet. A mozgás csak bensőséges, harmonikus családi környe-

zetben fejlődhet, ahol a gyermek biztonságban, védettségben ér-

zi magát, ahol elfogadják, szeretik, tevékenységre serkentik.. 

Az érzelmek fejlődése kezdetben a vegetativ szükségletekhez kap-

csolt vegetativ érzések, "primitiv érzelmek". A szükségletek 

kielégitésével kapcsolatosan a vegetativ boldogságnak, vagy  kin- 

nak a meg  14aa.  

A fejlődés következő szakaszában az első hónap végén megjelennek 

a kondicionált érzelmek, amelyek még összefüggésben vannak a ve-

getativ szükségletekkel, lényegében a szükségletkielégitéssel 

járó kellemes állapot előrevetitését jelenti. 

A gyermek a rendszeres gondozás során megtanulja, mintegy be-

gyakorolja bizonyos jelekből felismerni a számára kedvező ese-

ményeket (Gegesi, 1971). 

Csak fél éves kor után fejlődnek ki a differenciált érzelmek, 

amikor a gyerek már biztosan felismeri szüleit, az idegentől 

fél, anyjához menekül. Ebben a korban válnak le az érzelmek a 

vegetativ szükségletekről, s mint önálló szociális érzelmek, 

anyaigényt, kapcsolatszükségletet kifejező jelzések erősödnek a 

környezet felé. Elsősorban az anya felé irányuló kezdeményező 

jelzésekkel - mosoly, hangadás, megélénkülési reakció - a gyer-

mek a vele való foglalkozást akarja elérni, az anya marasztalá-

sára irányuló stratégiák. 

Az érzelmek fejlődésében a manipuláció, a 'á'ték nagy szerepet 

játszik. A tevékenység során kialakulnak az intellektuális, 
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esztétikai és morális érzelmek kezdeti formái. A csecsemő és 

a kisgyermek magatRrtáe{ra az érzelmi kiegyensúlyozatlanság, 

az ingerlékenység túlsúlya jellemző. A cselekvés folyamata  és 

annak  eredménye nagy örömöt okoz a gyermeknek, ez készteti ar-

ra, hogy ismételje a cselekvéseket, új dolgokat fedezzen fel. 

Mig az állatoknál a lokomoció megelőzi a manipuláció kialaku-

lását, az embernél a gyermek először tanul meg manipulálni, s 

csak azután lesz képes helyváltoztatásra. Ez az emberre jellem-

ző kefalo-kaudális törvényszerűséggel  függ Össze. (Geréb,1978) 

A gyermek mozgásfejlődése - felülés, mászás, állás, járás -

kiszélesiti látóterét. a megismerés határait.  Lassan önmaga ke-

resi az ingerforrásokat. tapasztalatokat szerez,  s ezzel értel-

mi fejlődése is felgyorsul.  A mozgás és az értelmi fejlődés 

közÖtt tehát szoros risazefüggés van. A mozgásban elmaradott, 

részleges, vagy teljes mozgásfogyatékos gyermek ismeret- és ta- 

pasztalatszerzési lehetősége is korlátozott, igy a funkció mükö- 

dósének zavara az értelmi fejlődésre, a struktúrára is kedve-

zőtlenül hat. Az érzelmi elsivárosodás (hospitalizáció) miatt 

:aozgásra kedvetlen gyermek értelmi fejlődése is elmarad, retar-

dált lesz. 

A kisgyermek első cselekvése még nem igazi tárgyi celekvés. A 

tárgyi cselekvés kialakulását a beszéd biztosit 1e.  A gyermek 

csak egy  év után válik képessé arra, hogy minden tárgyat funk-

ciója szemszögéből vizsgál, ezek képezik a funkciójátékok alap-

ját. A kisgyermekkorra az érzékszervi mozgásos játékok jellem-

zók, ennek segitségével alakul ki mozgáskoordinációja. A látás, 

hallás, mozgás együttes raüködéso hároméves korra tiikéleteeedik. 



Lékorra alakulnak ki a mindennapi élettel kapcsolatos elemi 

szokások is. riz emlékezés igen kezdetleges szintig fejlődik ki 

a kisgyermekkorban. Az  első emlékezesi  megnyilvánulasok a cse- 

csemő mou4sa.ba, érzekelésébe  ágyazódva jelennek meg. Az  emléke-

zés legkorábbi mesmily nulása a felis~, amely észlelési fo-

lyamatban jelenik meg. Fél éves kortól a gyermek a környezetében 

élő személyeket már hangjukról felismeri. A felismeres latens 

ineje az életkorral nó. Az aktiv felidézés hosszabban fejlődik. 

A gyermek csak a csecsemákor végén kepes kezdeti felidézésre, 

majd kétéves korban a tanultak felidézésére. .:z emlékezet tar-

tóssá  ált_ az ismetrések száma mellett az érzelmek  is befolyásol-

ják.  A mozgásemlékezés fejlődésére a szenzmotoros koordináció 

kialakulása van hatással. Az első ev végén a szavak által irá-

nyitott mozp ísos emlékezés a szituativ beszéddel fejlődik. A  

gyermek ismereteinek gazdagodásával kialakulnak elemi kepzetei 

környezete tárgyaival, s képessé válik felidézni azok helyét, 

helyzetét. A szóbeli emlékezet kezdeti formái sarát cselekvésé-

vel kapcsolatosak. A kéyzelet fejlődésére elsősorban az önkén-

telen képzetek  dominanciája  jellemző óvodáskorig. A ;játéknak  

igen nagy szerepe van az önkéntelen képzelet fejlesztéseben. 

Iskolába lepésig a tárgyi emlékezés meghalaaja a szóbeli emléke-

zés fejlődését. Kisgyermekkorban a konkrét és az absztrakt je-

lenségek megőrzésének aránya az előbbiek felé tolódik. A képze-

let kialakulása az egyedi fejlődésnek viszonylag késői képződ-

mánye. kiaget kisérleteiben a képzelet kezdeti formáit két  

eves  korban tudta kimutatni. Két és három év között valik képes-

se a gyermek egyes tárgyaknak más tárgyakkal való helyectesité- 
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eáre. Ezek a azi_j  b lomok kialaku].á'~ínak ée intenziv fejlődésének  
szakasza.  A  szimbolizáló képecetség az eszközök á: ► a cselekvések  

hel;;ettesitésének fontos előfeltétele. A képzelet fejlőd6a6vel  

párhuzamosan jelennek meg a ;szerepjátékok, amely a hároméves  

gyermek legfőbb játékformája.  

A les Aguaabb megiameresi tevekenysegek  - a gondolkodás,  

b4ag,4(1  - kialakulássavul igen sok kutató foglalkozott. Jól iumer-

tek w.KÖhler állatkiaérletei, amellyel a problémamegoldó gondol-

,odáa elemi formáit a majmoknál is megtalálta. A fejlődéslélek- 

tanban a gondolkodás eredetének alsó megvilágitása L.. z.Vigotsz-

kij nevéhez fiisődik, aki  kutatásaihoz felhasználta az állatlélek-

tani kisérletek eradmbnyeit. Llméleteben a gondolkodás 63 a be-

szád származáutani gyökereinek különbségét hangaulyozza. .1.(I onto-

genatikus fe jlúdeaben a gyermek beszédének kezdetén '  még nincs  

kize a . ondolkodábhoz. osupan közlo, kommunikációs funkciója van.  

A  beszéd megjelenése előtt gyakorlati cselekvésben ismerhetők  

fel a gondolkodás elemi formái.  A  próbálkozások felhasználésgval  

induló elnő problámafeeliemeréat és annak eszközös megoldását  

1'iaget szemmotoros, vagy praktikus intelligenciának, Pavlov ele-

mi, konkrét gondolkouá'nak, Rubinstein pedig gyakorlati Fondolko-

dásnak nevezi.  

A  iiondolkodráa és a  beszéd alakulása a fejlődés korai szakaszában  

eg„vm stól fzik etlentil halad, w c'ak mbilsfel éven kortól xapcsolo-

dik egybe. Icutatáaok igazolták, hogy a gondolkodás nem a be3zéd-

10  hanem a iiyskorlaati cbelekvésekbdl ered. Vigotazkij elméletét  

H.Aallon is megerőuitette, hangsúlyozta a cselekvós elsődleges- 
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y©get a gondolkodással szemben. J.j iaget  a gondolkodás erede-

tét u yancsak a gyakorlati cselekvésből származtatja. hidol-

gozta az értelmi fejlődés szakaszosettgának elméletet.  f. gondol-

kodás fejlődéoet elsősorban a gyakorlati tevékenység fejlődé-

sében követhet jük. a,ig a gondolkodás a cselekvéaből ered, a 

beszéd valamennyi megismerési folyamattal összefüggésben van. 

A- beszédnek közlő funkciója ja van a gondolkodással szemben.  A  

fejlődés kezdeti szakaszában, apiig a gyermek kommunikációs ke- 

pessóge méh; fejletlen, más eszközöket használ kapcsolat eremtés-

re.Metakommuni.k€ciójával, sirásával, motoros reakcióival közli 

ezüksegleteit. A oeszéd fejlódeaenek előkeszit©séSen a dj.ffe  

etilt sirásnak is szerepe van. airr;.s a feltételes kapcso-

latok kialakulásával kondicionálódik, jelző szerepet kezd be-

tölteni. :Jegelykéró funkciója a környezet relé a beszéd kiala-

kulása előtt fontos kom'uiiikrici5s eszköz. A beszéd fejlődésé-

vel a sirás lassan elveszti elsódieges kommunikációs szerepét, 

s a mozgás leaz a csecsemő beazédene1 helyettesítője. A mozgá-

sos közlési a preverbális fejlődési szakaszban szituativ hely-

zetekhez kötött. A hangképző szervek fe jlódésevel a csecsemő 

gagroxá,sa.  majd gőgicsélése késziti eiő a beszédet: Llüször 

csak hangokat gyakorol, majd szótagokat. A azotagokat kezdet-

ben csak véletlenszerűen ejti, majd a msgerúaites ha deilra 

egyre többször megismétli, gyakorolja a halyen kiejtest. A szó-

kincs fejlődése csak a második felővtöl gyorsul fel. 

A beszéd fő formá,ia 2-3 óvva korban a dialógus.  hutatasok iga-

zolják, hogy a bölcsődében nevelkedő gyermekek beszédfejlődése  

kiss'  lemarad  a családban nevelkedő gyerueketől. Ltivel a beszéd 
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kialakulása szociális hatasokhoz kötött, a családban, Ihol 

többet foglalkoznak a gyermekkel, többet beszélnek hozz, gyor-

dabbe.n fejlődik. 

riahet  slunkáaaágáoól iumert a$ oLocwntrikus beszédforma leírá-

sa. A kezdeti beszédisjlődée egocentrikus formáját liaget élet-

kori sajátosságnak tartotta, mivel kezdetlen természeti lény, s 

csak később válik társadalmi lénn'ré. Vigotszki j kisérleti úton 

kart ta az egocentrikus beszéd okait. arra a felidruarÉaro jutott, 

hogy  neházségak, frusztráció ®3et::ri jelentősen megnő az egocent-

rikus beszéd, mig problémamentes helyzetben ritkábban fordul 

elő. szerinte az egocentrikus beeszed csak átmenet a küldő és a 

belső beszed kozött. 

Az  egywa.i elec iolyant n a személyiség továbbxejlődósáével kiala-

kul a magasabb színtü jelrendszer, a második jelzőrendszer, a 

beszed mezértése ás a beszélés.  A  pszichikum fejlődése, ra be-

azédmegértes és az aktiv oeszéd elsajritításának . zempontjából 

nagy jeleptősjQ,e van a gyermek es az anya ints.: aerezonálie kap-

csolatának. D.B..lkonyin /1964.92.o./ i5 ezt a kapcsolatot hang-

súlyozza: 'a szó es a tárgy, vagy a azó 43 a csel3kves kjzött 

csak az érintkezel szükségletére jön létre kapcsolat, medpedig 

a felnőtt segitségével, vagy a felnőttel végzett cselekvés rend-

szere ben Kutatások igazolták, /'i.I.Konyikova, ly4'r/, 110 , .7 a 

szókópzéa ahhoz a szituációhoz kapcsolódik, amelyet oozit .v  

emocionalitáo  kisér, és amelyben a rvermek ektiv,,  tevékeny lény. 

A  tevékenység valamennyi pszichikus tulajdon a gr fejlődésének 

alapja. A gyermek LÓ tevékenyregi formája a :1'áták,  a játék tár- 
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rgy- iaault közlés a kiilvilág szánira /Geg si Kim;  k. 1965/, ;. 

amelyben mozisos drtelmi, érzelmi és akarati elemek egymissal 

összefonódva jelennek meg. a.6z.i,lakarenkó /1955/ a következő-

képpen határozta meg; a játszást: 	játéknak nagy jelentősége 

van a gyermek eletében, ugyanaz a jelentősige, kint a felnőtt 

életében a isiunkának, a hivatalnak. amilyen a g;,;eralek a játazáz-

ban, nagyészt olyan lesz a munkában i3. 1'armész'tésen nem 

3zószerint kell értelmezni a két tevékenység közötti :zoroa 

ak3szofüggést, mégis a játék alapozó funkciója a későbbi tevé-

kenységek fejlődésére tagadhatatlan. 
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A fejlődés szakaszai, a bölcsődéskorú 

gyermek sajátosságai 

Az ember ontogenetikus fejlődése evm,íssal d iszefUg- 

gő, minőségileg különböző szakaszokra tagolódik. Minden fej-

lődési szakasz pszichol60;iai jellemzésénél alapvetően az  

adott  életkor domináló tevékenységi formája.  A pszichológiá-

ban több /61 féle/ életkori periodizáció ismert, ebből leg-

inkább elterjedtek Leontyev, BUhler, Vallon, Clauss és 

Hiebsch által kidolgozott fejlődési szakaszok. 

Az életkori problémák figyelembevétele alapján leg-

inkább elfogadható és a hazai közoktatási viszonyokra is jól 

alkalmazható  a "vegyes tagozódású` rendszer, melynek szaka-

szai: 

Ujszülöttkor 1 - 4 hétig 

Csecsemőkor 0 - 1 évig 

Kisgyermekkor 1 - 3 évig 
/bölcsődéskor/ 
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r`vodúskor 	3-6 évig 
Kisiskoláskor 6-10 évig 

:;erdü1őkor 	11-17 évig 

Ifjúkor 	17 - felnőtté válásig 

/kszich. Encikl./ 

Az  egyes  életkorok meghatározása két fő szempont alap-

ján történik: biológiai növekedés szerint és a társadalomba, va-

ló beilleszkedés fokát jelző tevékenységi formák szerint. Mivel 

a személyiség fejlődésében a biológiai és társadalmi tényezők 

kölcsönhatásban vannak, az életkorok periodizációjánál is mind-

kettőt figyelembe kell venni. Igy csecsemő es kisgyermekkorban 

biológiai szempontok szerint, az óvodáskor kezdetétől pedig fő 

tevékenységi formák alapján periodizálunk. /: -ialamon J.1983./ 

Az életkori sajátosság nem eleve adott konkrét mennyi-

ségi kategória, hanem minőségi jellemzőket szintetizáló komplex 

szomatikus, pszichés és szociális fejlődési értékeket kifejező 

fogalom. Az életkori sajátosság a teljesitményeknek azt az opti-

mális lehetőségét mutatja, ami adott életszakaszban elérhető. 

Szovjet kutatók /Zankov,1964., D,vidov,1972./ rámutattak, hogy 

az életkori sajátosságok nem :jelentenek merev határokat.  AZ  

életkori sajátosságok olyan közös vonásokat mutatnak, mel,ok 

valamely életkori fokozatra tipikusak és amelyek magatartásban, 

teljesítményben mutatkoznak meg. Alapját képezik a nevelőmunk-

nak, hiszen segitségével ismerhetők fel a retardált és akcele-

rált szemelyek, azok a nevelési problémák, melyek a túlzott kö-

vetelményekkel, vagy alulterheléssel függnek össze. Az  emberi  

pszichikum kialakulásának Es fejlődésének törvényszerüségeive1 

a fejlődúslélektan tudománya foglalkozik. A  gyermek fejlődésé- 



nek vizsgálatánál a fejlődéslélektan jelentős alapelvek figye-

lembevételére hívja fel a kutató figyelmét. Az alapelvek meg-

szabják a kutatási módszerek kiválásztásának követelményeit is. 

Az objektivitás elve arra. utal, hogy a gyermek lelki fejlődését 

a fejlődés törvényszerüségeinek figyelembevételével tanulmányoz-

zuk. A pszichikus fejlődés objektív kritériumait a fejlődő gyer-

mek sokoldalú tevékenységének  különböző formáiban találjuk meg. 

Valamennyi pszichikus jelenség vizsgálatára lehetőség van, de 

objektiv eredményt csak  cselekvéssel összefüggő elemzésből kap-

hatunk. /Duró L. 1974./ 

az alapelvek között nem elhanyagolható az okozatiság 

elve sem. .z az alapelv a pszichikum sajátosságából következik, 

vagyis "a pszichikum az egyén és környezete együttélésének, s 

ezen hatások feldolgozásának eredménye" /Gegesi Kiss P. 1977/. 

Egyetlen pszichikus megnyilvánulást sem vizsgálhatunk a fejlődé-

si feltételektől, környezeti hatásoktól függetlenül. A fejlődés-

beli lemaradás okainak feltárására éppúgy nem derithető ki a 

gyermek szociális környezetének ismerete nélkül, mint a nevelési 

problémák, vagy éppen a zavartalan fejlődés. Speciálisan megszer-

vezett fejlesztő, nevelőhatárok folyamatában való tanulmányozás 

elve kizárja az esetlegességet, a spontán hatások áttekinthetet-

len, véletlenszerü érvényesülését. 

A  gyermeki fejlődés egyes szakaszait egyes polgári né-

zetek alapján gyakran krizisként, vagy fejlődési válságként em-

legetik .  A fejlődés során valóban vannak átmeneti periódusok, 

amikor kedvezőtlenebb nevelési helyzet teremtődik, gyakoribb a 

személyiségzavar, a konfliktus, de ez nem szükségszerű. Nem az 
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életkor határozza meg a fejlődési krizist, hanem azok a hatá-

sok váltják ki, amelyek a gyermeket érik, amelyek figyelmen 

kivül hagyják szükségleteit, életkori sajátosságából fakadó 

változásait. Bármelyik fejlődési szakasz pszichológiai jellem-

zésénél figyelembe kell venni a gyermeki pszichikum azon minő-

ségi változásait, melyek az adott szakaszban a gyermek tevé-

kenységében és kapcsolatrendszerében mutathatók ki.  Mivel  a 

pszichikus fejlődés életkori szakaszainak határai igen tágak, 

mozgékonyak a fejlődésben minden új szakaszt előkészit a régi. 

Egy adott fejlődési periódus nem tanulmányozható a  megelőző  

szakasz nélkül. 

"Az ontogenezis egyes szakaszai nem függetlenek egy-

mástól, az egyik szakasz a másiknak a folytatása, egyik sza-

kasz története alapja a következő szakasz történetének". /Ge-

gesi Kiss i. 1977./ 

Az életkori sajátosságok biológiai megközelitése 

Selye J. /1968./ munkásságából vált ismeretessé, aki kutatásai-

ban a stressz hatását az egyes életkorokban vizsgálja, az öre-

gedéssel, elhasználódással is összefüggésbe hozza. Bühler volt 

az első, aki az életút jellegzetességeit úgy vizsgálta, hogy 

nagyszámú biográfiai adatot gyüjtött össze, majd biológiai-

pszichológiai kategóriákba rendszerezte, idővonalon elhelyezte 

s közöttük összefüggést keresett. hiinduláei alapja, hogy min-

den emberi életben van egy belső törekvés valaminek a létreho-

zására, s ez határozza meg lelki fejlődését. A biológiai fejlő-

dés ezzel párhuzamos. Ct fázisra osztja az emberi életet, ebből 

három  fő  fázist emel ki, s a három fő fázison belül még két 
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r'ttrneneti fázist kül'dnit el. A lelki fejlődést, a pazichológieii 

életutat a tevékenys3óg, az dleteelos rnegvalósitása natá.rozLa 

meg, a oiuldgiai életszakasz pedig a azer,rezet ellenállóitepessá- 

gével, caal<ádi-genatikus tányezóickel ösazefúggospen alakul. 

(:.131ünler vizsgálati eredményeire epit ve C. ú. Yung  p.3zícixiátriai 

azarapvntocíl vizsgálta az életszakaszokat, az átmeneti fázisok 

proalé ►aáit. A személyis3áb iejiődessc:t olyan ioi,°dmatnak irja le, 

amelynek egy oelsá, aaemel;,•aa iuditékot; kall kiivc:tnei, r3 na ez 

nem  síkariil a személyiség egyensúlya felborul. .61méleteneit jQ- 

ientdaéga, hogy bíuló,girxl aspektusa mellett feliamerte az Sesze• 

fUggEiat a  lei.Ki agyensál.Y,  az c6yán boldogulása Ss az e ►46.,zaé€;, 

valamint a kedveaz3tiran elevvazetés  es a oei;em®gdköatt.  

A személyiség adaptiv készségének kialakitá.dában köz-

ponti helydt fuglal el  a csaláciicutatds, azociolbgi;ai faisr„réaek. 

A fe jlcvdés szooiolóiai raen;kdzelité:n.i  ,azaicaszoi€iaa ii z munkás- ságából 

ismea t. :Auerinte a ezeméljiság adaptációjának megtanulá- 

sa küldnböző fá$iaokban történik, amely a családban alapozódik 

mfig. A családban eieajátitott mintdic,értéknor.náis., áiatforr4,á.k a 

későbbi s;z‘xályiségeen felismernetdit. Az  agjén a cuaiddban elsa- 

játitott nevele3ei tanuidsí módszerexet saját tapasztalatával ki- 

egészitve továbbviszi, saját családjában megvaló:si W ja. r re4A  

pszic:noszexuálie fázisait orálíe, anáiier, fallikus, latencia ás 

genitália fejlődési szaxaszolt. x cseoaemóbor t oráiia Yázianak  

:iavezte. Aö$eáppont jóban az any a áll, a csecsemő passzíva,;.:  elfo-

gad és az óaztcSn kielágiteáaé t elsóaorb8n orális orumdr,zásu,c  ki- 

aérik. A további fázisok rnegjeiolosúaen szerepet játszot, hogy 

annax agr,3rea tormái a szexualitásban megjelennek. 	teattájak 

eleve erogén zónákat jelölnek. A  kisgyermekkori anália fi$i:t a 
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végbél ás záróizomzatának müködésével kapcsolatos. Mind a pszi-

chológiai, mind a biológiai megközelitésü életszakaszok a fej-

lődés mindig érvényes törvény szerüségeit tárják fel, azonos kö-

vetkeztetésekhez vezetnek.  

iwinden életszakasz aktuális személyisége magában hor-

dozza a korábbi életszakaszok aktuális személyiségének funkcio-

nális emlékeit. Az egyedi élet folyamatossága miatt a leskor%b-

oi szakasz az az alap amire a későbbi korszakok ráépülnek,  

mind a testi,mind a lelki fejlődésben. Minden embernek a meg-

születés után végig kell járnia a maga fejlődésének sajátos,  

egyedi útját. Llettörténete csak rá jellemző sajátosságai az  

előző életúttal összefüggésben a külső hatásokkal kalcsönhatás-

ban elemezhető. Minden egyedben megvannak azok a közös életka-

rának megfelelő sajátosságok is, amik az adott szakaszban min-

den gyermekre egyaránt vonatkoztathatók. A  fejlődés  valamennyi  

periódusában kimutathatók olyan állandó jellegű, tipikus voná-

sok, amelyek az adott korú gyermekek többségére jellemzőek.  

r:letkori sajátosságnak tekinthetjük a testi és lelki fejlődés  

viszonylag állandó jellegű, tipikus vonásait, amelyek az adott  

periódusban jellemző módon kifejezik a gyermek leglényegesebb  

tulajdnoságainak minőségi változásait". /Duró L. 1974./  

Az életkori sajátosságok dinamikus szemlélete szerint  

az életkori jellemzők mindig összefüggnek a neveléssel, élet-

körülményekkel, igy a tipikus vonások ellenére nagy egyéni el-

tórések adódhatnak. A dinamikus értelmezés abból a feltevésből  

indul ki, hogy a sajátosságok változnak, alakulnak, fejlődnek,  

ezért a nevelőhatásoknak nemcsak a kész kialakult saj ~á to,3ságo- 



- 52 One 

kat kell figyelembe venni, hanem a potenciális lehetőségeket, 

a csirájában meglévő képességeket is. 

Millon amerikai tudós /1977/ az ember első tizennyolc 

évét három fejlődési szakaszra osztja. Az első az"érző rendsze-

rek" szakasza, 0-18 hónapig tart. A csecsemőben elrendeződik a 

kezdetben kaotikus világ. Ebben a szakaszban különös fontossá-

got tulajdonit Millon az anya aktiv szerepének, amely nélkül az 

érzékletek "személytelenül" fejlődnek, s igy a gyermek később 

oem lesz képes kapcsolatteremtésre. A második szakaszt 18-72 

hónapig "érző-motoros" autonomia szakaszának nevezi. Ebben a 

szakaszban a járás, beszéd segitségével felfedezi a gyermek 

környezetét. Jelentőséget tulajdonit a különböző érzőrendszerek 

és motoros működések koordinációjának. E szakaszban  az inger-

szegénység, vagy a gyermek önállóságának megakadályozása még 

felnőttkorban is megbosszulja magát, mert az egyén csak függő-

ségben képes élni, önállótlan felnőtté válik. A harmadik leg- 

hosszabb fázist 5-20 évig intracorticalis initiativ periódusnak 

nevezi. Ebben a szakaszban a külső ingerek mennyisége a tulaj-

donságok differenciálódásában már nem olyan jelentős, mint ko-

rábban. /Hámori 1.1982./ 

Gegesi Kiss P. /1971/ az ontogenezisben négy egymás-

ra épülő és egymással kölcsönhatásban lévő szakaszt különböz-

tet meg: a vegetativ egyediség; az érzelmi; mozgásos és az ér-

telmi személyiségelemek kialakulásának szakaszait. A felosztás-

ban az egyes elemek egymással kölcsönhatásban vannak, az egyik 

szakasz történései kedvezőtlenül, vagy kedvezően befolyásolják 

a következő szakaszban a személyiség alakulását, megnehezitik, 

vagy megkönnyítik a nevelést. Gegesi koncepciójából figyelemre- 
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méltó  az az összefüggés,  amit az érzelmi-mozgásos és értelmi 

fejlődés között feltár.  E  szakaszolás gyakorlati 	megközeli- 

tése azt jelenti, hogy fokozott felelősség terheli a  csecsemőt  

gondozó anya, felnőtt minden megnyilvánulását, mert az első 

időkben a vegetativ szükségletek kielégitésével alapozódik meg 

az érzelem. Minden mulasztás a gondozás, szoktatás mechanizmu-

sában a következő személyiségelemet, az érzelmeket kárositja. 

Az érzelmek megalapozásában különös jelentőséget tulajdonit a 

szopásnak, az anya-gyermek kapcsolat minőségének. A motoros 

személyiségelem a csecsemő fejlődésének manipulációs szakasza, 

az orientációs reflexre épülő első kereső mozgásoktól az önál-

ló járásig tartó folyamat. E szakasz sikeres alakulása vissza-

vezethető az érzelmi hatásokra. Gegesi a motoros aktivitásban, 

zavartalan mozgásfejlődésben az anyai, szülői szeretet motivá-

ld hatását hangsúlyozza, mozgásos fejlődés elakadásáért, a 

pazichomotoros gátoltságért a kapcsolathiányt, az emocionális 

alultápláltságot teszi felelőssé. A fejlődési szakaszok 

ja szerint az a gyermek akinek van "kedve" mozogni, keresi az 

ingerforrást, érdeklődik, tapasztalatot szerez, tehát értelmileg 

is fejlődik, mig a mozgásban emocionálisan gátolt csecsemő nem 

ügyesedik, nem beszél, nem fedezi fel környezetét, igy értelmi 

fejlődése elakad. Az egymásra épülő szakaszok jellemzője, hogy 

a legmagasabb formában megtalálható a legelső elem is, vagyis 

az értelmi fejlődésben kimutathatók a gondozás, szoktatás meny- 

nyiségi és minőségi hatótényezői, éppúgy, mint a szeretet, az 

emocionális ráhatások és kapcsolatrendszerek első történései, 

esemé nyeí./5, ábra/ 
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Bármelyik elfogadott fejlődési szakaszt vesszük alapul, 

egyik vagy másik szakasz önálló, az előző és a következő sza-

kasztól különválasztva történő elemzése megszakitaná a fejlődés 

folyamatosságát, az egyes szakaszok kölcsönhatását. A kisgyer-

mekkori /bölcsődéskor/ sajátosságait, csak a csecsemőkori sajá-

tosságok ismeretében, abból kiindulva eleimezhetjük. 

A bölcsődéskorú gyermekek fejlődése, 

sajátosságai 

A  kisgyermekkor minőségi ugrás az előző életszakasz-

hoz viszonritva. A csecsemő az első életév végére fokozatosan 

megtanul állni, járni, beszélni. megismerő tevékenysége, inter-

perszonális kapcsolatai Isiszélesednek, új minőséget nyernek. 

.zek a változások testi és pszichés téren egyaránt meggyorsit-

ják a fejlődést. Mindaddig, amíg a gyermek nem tudja helyét 

változtatni a külvilági ingerekkel csak az anya ás más szemé-

lyek közvetítésével éalálkozhat, nincs módja érdeklődésének 

megfelelően válogatni a környezeti natásokból, kitérni a kedve-

zőtlen elől. A kisgyermekkorban elsajátitotb helyváltoztatás  

lehetőséget ad arra, ho6y a gyermek maga kutassa fel a k i 

lág tárgyait, jelenségeit, ismerkedjen és birtokba vegye kör-

nyezetét. ?'elfedező mozgásos tevékenysége meggyorsitja értelmi 

fejlődését, motiválja kapcsolatteremtő megnyilvánulásait. A 

kisgyermekkorában csökken a kiszolgáltatottság, a passziv füg-

gőség. Az állás, járás megnyitja a gyermek előtt a valóság 

megismerésének lehetósegeit, kiszélesiti a környezet határait. 
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Továbbfejlődik rnanipuláciés tevékenysége, mozgása egyre harmó-

nikusabb, koordináltabb lesz. /41 / 

:sok új benyomást szerez környezetéről, közvetlenül 

kapcsolatba kerülhet olyan tárgyakkal is, amiről eddig - hely-

változtatás előtt - csak optikai benyomásokat szerzett. Tapasz-

talatait, szókincsét gazdagitja a tárgyakkal, személyekkel va-

ló sokirányú kapcsolata. Kisgyermekkorban már nem az orális-

anális funkció dominál, hanem az egész személyiséget fejlesztő 

motoros funkció.  A mozgás fokozottabbá válik, a meglévő felté-

teles reflexivre új feltételes reflexláncok épülnek rá. 

A személyiség mozgásszükséglete, mozgásigénye a legfőbb 

életkori sajátosság.  A felegyenesedés, járás, a kezek függet-

lenné válása nagy lendülettel viszi előre a kéz céltudatos hasz-

nálatát, eszközhasználatot, valamint az elemi szokások elsajá-

titását. / 52 / A játéktevékenység előtérbe kerül. Új elemek-

kel, formákkal bővülnek, a korábbi formák, a funkciójáték he-

lyét a szimbolikus, fikciós, és konstruktiv játékok foglalják 

el. A játék egyfajta kommunikációs eszközzé válik, tárgyiasult 

közlés a külvilág számára. A gyermek a környezetében lévő sze-

mélyek magatartását megfi gyeli, játékában megjeleniti. Játéká-

ban  értelmi, érzelmi és mozgásos elemek kapcsolódnak össze. A 

játék fejleszti a gyermek személyiségét, ugyanakkor tükrözi a 

fejlődés eredményét. Kisgyermekkorra kialakul a magasabbszintii 

jelzőrendszer, a beszéd megértése es az aktiv beszéd.  Szecsenov 

Luegfogalmazásával a gyermek új szakaszba lép: "Felfegyverkezve 

a látás, hallás, tapintás képességével amikor megtanul járni, 

a kéz mozgásait irányitani tudja, a gyermek többé már nincs 

helyhez kötve, hanem a külső valósággal való szabadabb, önállóbb 
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érintkezés korszakába. lép". A gyermek tevékenységét továbbra 

is a felnőtt szervezi, irányitja a második jelzőrendszer a be-

széd segitségével. Az interperszonális kapcsolatok továbbfej-

lődésének, funkcionálásának döntő eszköze a beszéd. A beszéd 

és a mozgástevékenység egymással kölcsönhatásban fejlődnek, de 

mindkettő elválaszthatatlan az érzelmi tényezőktől. A kisgyer-

mekkor legalapvetőbb sajátosságai, a gyermek tellesitménye az 

érzelmi hatásoktól függően alakul. Csak kedvező, harmónikus csa-

ládi miliőben, biztonságot, szeretetet nyájtó kapcsolatrendsze-

rek mellett tud megindulni a fejlődés. / 68 / Galperin a kis-

gyermek mozgásos fejlődésében négy szakaszt különböztet meg; 

az első szakaszt a céltudatos próbálgatás ,  szakaszának nevezi. 

Ez állandóan ismétlődő azonos cselekvésekből áll, a második sza-

kaszt kivárási szakasznak minősiti, mivel itt már egyre  céltu-

datosabbá, meggondoltabbá válik a cselekvés. Az aktív beavatko-

zás szakaszában önmaga keresi meg a szerszámtárgyat, megérti az 

eszköz  ás a tárgy kapcsolatát. Az operativ szab4lyozás szakaszá-

ban a mozgás-cselekvés egyre bonyolultabbá válik. 

A kisgyermekkor legfőbb sajátosságait D.D.Elkonyin 

/1964/ foglalta össze. Szerinte a kisgyermekkor a szemléletes  

cselekvő gondolkodás kezdeti formái kialakulásának kora. 

/6., 7. ábra/ 
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Csecsemőkorban és a kisgyermekkor kezdetén a gyermek 

még nem tudja elkülöniteni önmagát a környezetétől, cselek-

vését más személyekétől. Két  és fél, hároméves korra  esik az 

éntudat kialakulása,  megjelenik az "én" szó használata, az 

önálló cselekvés iránti igény, az "éhevidencia" élménye. Az 

énké , kialakulása hosszu fejlődési folyamat  eredménye.  Kiala-

kulásában szerepet játszik saját testének és környezetének 

felfedezése, manipulációs tevékenysége, a járás és a beszéd 

fejlődése. Uj képességeivel önállóvá válik, megismerkedik sa-

ját tiikörképével, felfedezi saját mozgását, arcmimikáját. A 

beszéd fejlődésével megnevezi egyes testrészeit, saját .szemé-

lyét, nemét és nevét. Ugyancsak az énkép kialakulását segiti 

a tárgy én térészlelés fejlődése, az alak, nagyság és szin-

konstanciák, mint a tárgyészlelés megalapozói. Féléves kor 

után különbséget tesz szülei és az idegenek között, tudatos 

szociális kapcsolattá fejlődik a korábban  ösztönös érintkezés, 

anyaigény. Az érzelmek differenciálódása nagymértékben gyor-

sítja a gyermek önmagára eszmélését. Megtanulja, begyakorolja 

azokat a viselkedési formákat, amelyekkel tud hatni környeze-

tére, amivel befolyásolhatja anyja és más személyek magatar-

tásét. Sirésát, egyéb kommunikációs jelzésrendszerét eszköz-

ként használtja  a kapcsolatfelvételre, szükségletei kielégité-

sere.  Megfelelő kapcsolat esetén a szülő megerősiti a gyermek  

"befolyásoló maffiatartását,  ezzel elősegiti, hogy a gyesek 

elkülönitse saját viselkedését anyjáétól.  ..z önismereti kép 



kialakulásában szerepe van a közvetlen észlelőst követő után-

zó magatartásnak, valamint a szerepjátékoknak. Az utánzás ós 

az empátia révén a gyermek átveszi a számára érzelmileg jelen-

tős személy, modell magatartásformáit, érzelmi állapotait. 

VVJJallon /1971/ az énkép fejlődésében különbUző formákat emel 

ki és hangsúlyozza ezek összefüggését. Szerinte a személyiség 

fejlődésében beszélhetünk "mozgásos és proprioceptiv önről", 

"vizuális énről", "névhez ős személyes névmáshoz kötött énről", 

valamint "fogalmi énről". Az énnek ezek a funkciói az ontogene-

tikus fejlődés során fokozatosan elsajátitott és begyakorolt 

viselkedésformák. 

Az éntudat kialakulásával ós növekvő tevékenységi vágy 

megjelenésével egyidőben intenziv kompetencia igény lép fel a 

gyermekben, amely abban nyilvánul meg, hogy már nem csupán iá-

tékával akar tevékenykedni, hanem környezetének tárgyaival is. 

A gyermek ugyanazt a tevékenységet akarja önállóan végezni, 

mint a felnőtt. Popper /1978/ szerint, az a gyermek, akit kör-

nyezete pozitiv kompetenciakésztetéssel vesz körül önbizalmá-

ban  erősödni  fog, pozitiv énképe alakul ki, mig a negativ kom-

petenciakésztetés az önbizalom gyengüléséhez, negativ énkép 

kialakulásához vezet. 

Az a gyermek, akinek alkalmat adnak az együttmüködésre, 

önálló kezdeményezésre, döntésre, konfliktusmentesen válik 

önállóvá. Az önállóvá válás feltétele, hogy a gyermek aktiv 

részese legyen környezete eseményeinek, hogy önálló tevékeny-

ségében - evés, öltözködés, stb. - ne akadályozzák. Ha telje-

sithető kivánságait a környezet nem elégiti ki dacossá válik. 
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A kisgyermekkort "dackorszak"-nak nevezik, mert gyakori a gyer-

mek összeütközése, konfliktusa környezetével. A dacos magatar-

tás azonban nem feltétlen velejárója a kisgyermekkornak. G.Gla-

uss és H. Hiebsch /1958/ szerint, kedvező nevelési feltételek 

mellett nem szükséges, hogy a dacos magatartásformák fellépje-

nek, ezek nem tartoznak feltétlenül a gyermek fejlődéséhez. Ge-

gesi /1971/ szintén tagadja a "dackorszak" kötelező életkori sa-

játosságként való megjelenitését. Szerinte még különösen érzé-

keny, gyenge alkati tipusú személyiségeknél sem szükségszerü a 

dacos magatartás. Ha a környezet megfelelően bánik a gyermekkel  

a dacossá] elmarad. Kiemeli az un. "látszólagos" dacosságot, 

amely túlfáradás, testi túlerőltetés, kimerülés, vagy testi  be-

tegség bevezető szakaszában gyakran lép fel. pontosnak tartja 

a valódi dacosság elkülönitését a "látszólagos" betegség elője-

leként megjelenő dacosságtól. Gegesi határozottan elkülöniti a 

makacsságot a dacosságtól, de mindenekelőtt a felnőttek hibás ma-

gatartására, nem megfelelő nevelési módszereire vezeti vissza. 

h.Kemmler /1955/ és d.Metzger /1956/ munkásságából ismert, hogy 

a dacosság nem önmagában jelentkezik, hanem mindig reakcióként, 

a felnőttek hibás magatartására adott válasz. Megjelenése össze-

függ a gyermek tevékenységének frusztrálásával, önállóságának 

megakadályozásával. Mérei -Binét /1981/ szerint "a dacreakció 

az én-élmény funkciógyakorlásával együttjáró frusztrációs fe-

szültségből fakad" /67.o./. Kiss Tihaméri 1978/ hangsúlyozza, 

hogy a kisgyermek erős önérvényesitő tendenciája csak látszat-

ra negatív viselkedésforma, valójában az éntudat kifejlődésé- 

ben fontos szerepet játszik. A gyermek önállóságának akadályo- 



IMO 60 

zása súlyos személyiségtorzuláshoz vezet; akaratgyenge, pasz-

sziv, vagy gátlástalan, durva személyiséggé fejlődik. A gyer-

mek szeszélyeinek teljesitése jóvátehetetlen következményekkel 

jár: "Az a gyermek, akinek szertelen akarati megnyilvánul ásai 

sohasem ütköznek a felnőtt által felállított ósszerü korlátok-

ba, nem tanulja meg az objektív akadályok létezését, nem érzé-

keli annak szükségességét, hogy fegyelmezze indulatait" /Liurá-

nyi KovácsE'ndréné, 1979. 30.1ap/. 

A gyermek akaratának gyakori megtörése, a sorozatos 

konfliktusok sem maradnak nyom nélkül a személyiségben. '.;.IJetz-

ger részletesen foglalkozik a dacosság okaival és következmé-

nyeivel, hangsúlyozza, hogy minden lejátszódott dacroham fokoz-

za a roham megismétlődésének lehetőségét, mert a gyermekben fo-

kozott nyugtalanság marad vissza, ami ingerlékennyé teszi, 

minden apró beavatkozásra. A dacosság személyiségkárositó hatá-

sát más  szerzők  is aláhuzzák; "A dackorszak tartalma alatt 

szerzett traumetikus tapasztalatoknak a későbbi fejlődésmenet 

során súlyos következményei lehetnek, főleg az aktivitás ás az 

interperszonális kapcsolatok terén". /Gegesi Kiss Pál - Lieber-

mann Lucy, 1965.48. lap/ A kisgyermek dacrohamait Duró szerint 

/1974/ kedvezőtlen nevelési feltételek váltják ki, s igy nem 

szükségszerü velejárói a fejlődésnek. 

Az állami gondozott gyermekek kevés lehetőséget kapnak, 

hogy kipróbálják akaratuknak keresztülvitelét. Erre vezethető 

vissza Hermann Alice /1970/ szerint, hogy a  nevelőotthonban  

nevelt gyermekek passzivabbak, önállótlanabbak, mint a család-

ban nevelkedettek. Sajátos módon "passzivan" dacolnak, aktív 



61 

indulati kitörés helyett makacs hallgatással, izolációval fe-

jezik ki ellenállásukat. A kikónyszeritett "jó viselkedós" 

veszélyeire hivja fel a figyelmet Pertorini-Polcz /1976/ "a 

gyermeket fagyos, ellenséges légkör veszi körül, amely nem ne-

veli, hanem arra kónyszeriti, hogy jó legyen". /181.1ap/ A 

gyermekben még nem alakultak ki az erkölcsi normák, nem érti, 

hogy mit jelent jónak lenni, csak azt érzi, hogy akaratát erő-

szakkal megtörik. A személyisóg önállóságának tiszteletben 

tartását kisgyermekkorban is elvárhatjuk a gyermeket szerető, 

nevelő felnőttől. "Ha a gyermeknek kicsi korától kezdve az a 

tapasztalata, hogy joga van dönteni, választani az őt őrintő 

kérdések jelentős rószóben, akkor akarata még az önállóság 

ós ónfejlődós kritikusabb, nehezebb szakaszában sem válik dac-

cá" /Kálló-Kenéz-Lőrincy, 1980. 70. lap/ 

Az idegrendszer órése, fejlődése együtt halad a funk-

ciók gyakorlásával, az idegrendszeri strukturák és a funkciók  

egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Az idegrendszer fejlődósó-

re a morfológiai ós funkcionális tökéletesedés jellemző. A 

nagyagy a 3. életév végóig a születési súly háromszorosára nő. 

A nagyagyfóltekók vezetőidegpályái myelinizálódnak. Az anali-

zátorok fejlődése alapját képezi a feltételes reflexkapcsola-

tok kialakulásának. Kisgyermekkorra a serkentósi folyamatok 

domináló szerepe mellett már megjelennek az agykérgi gátlás 

elemi formái is. 

A fokozatos önállósodás alapjai a testi fejlődősben 

gyökereznek. Kisgyermekkorban a testi fejlődós tempója lelas-

sul, a test arányosabbá válik. Jellegzetes kisgyermekkori 
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formát ad, hogy az alsó vógtagok gyorsabban fejlődnek, mint 

a törzs, a fej lassabban növekszik. A felállás eredmónyekónt 

kialakulnak a fiziológiás gerincgörbületek. t. pszichikus fej-

lődés a testi, idegrendszeri fejlőődóstől elválaszthatatlan. 

Bár minden óletkornak megvannak a fejlődósi sajátosságai, móg-

is egyónenkónt igen nagy eltórósek lehetnek. Az óletkori sajá-

tosságokat nem lehet mereven előre meghatározott normákhoz vi-

szonyitva vizsgálni. Az egyón egósz óletútját, szemólyisé;fej-

lődósét meghatározó tónyezőket, környezeti hatásokat is ismer-

ni kell. 
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2. A gyermek pszichikus fejlődését meghatározó tényezők 

rendszere 

A pszichikum fejlődését meghatározó alaptörvény a szer-

vek és a funkciók differenciálódási és integrálódási folyamatai-

nak egysége. Minél bonyolultabb egy szervezet, annál differenci-

áltabbak szervei és funkciói, s ugyanakkor integráltak is, ami 

nélkül lehetetlen a szervezetnek, mint egésznek a működése. A 

pszichikum fejlődése a kevésbé differenciált folyamatoktól, az 

egyre nagyobb differenciálódás felé halad. A pszichikus folyama-

tokból az állapotok alapján alakulnak  ki a személyiség sajátos-

ságai /A.G.Kovaljov, 1974.1. Az ember pszichikus fejlődése minő-

ségileg különbözik az állati magatartás ontogenetikus fejlődésé-

től. A különbség lényegét A.N.Leontyev /1964/ az emberiség által 

a társadalomtörténet folyamán  összegYü tött tapasztalatában lát-

ja, ami az állatoknál hiányzik. A gyermeket születésének pilla-

natától kezdve az emberek által létrehozott ob,-iektiv világi veszi 

körül, igy a természeti jelenségekkel is az emberek által lét-

rehozott feltételek között találkozik /pl. a hidegtől védik, 

felöltöztetik/. A gyermek pszichikus feslődése az emberi vi1d -

ban kezdődik, az őt körülvevő tárgyi világot kisajátitjn, magá-

óvá teszi. Ez az elsajátitási folyamat történetileg kialakult 

emberi sajátosságok, képességek és viselkedési módok individu-

ális reprodukálása. A gyermek az őt körülvevő környezetben ta-

lálkozik előszőr kultúrális szokásokkal, a nyelvvel, amelyet a 

szocializációs folyamatban elsajátit. Ezek a képességek nem ve- 
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leszületettek, hanem az ontogenezis folyamán alakulnak ki.  Az  

öa.^ökls3tt,  biológiai  sa„1goocágok cquo4n feltóte10. a kópesgógek,  

a jellem kialakulásának. A  pszichikum csak a szervezet morfoló-

giai óa fiziológiai egószón belül tud kialakulni, mi.tködni. ::a a  

awervezet egóazónct:, vagy róoűónQk morfológiája megváltozik, a  

pszichikum io megváltozik. A  ,j cií~. 	új  bó1 ós újból minden  

egyes ember fejlódósóben egyedenk.ónt kialakuló  ós állandóan vál-

tozásban lóvő folyamat. A pszichikum kialakulásához óp biolkryie.i  

ós ezen belül óp anatómiai-ólcttani ,  alapok nviik:sós;e:sek.  l'e:ilvdó-  

/Lea elengedhetetlen, hogy mindig az adott  ó3evszej;.aaznak: ,  idő-

rendben ós  intenzitásban ne a~felelv" könvezet i  in~*erek. tcr~iAs~ e-  ..~...._ _..~. 	. - .« 	...~.~.. 	..~~.~ _  

ti~i~wd ' 1 '~At~p~ ;~yaz:~atak ór::§k. /Gegemi Else  P.1973./  

A dialektikus materializmus az  amber  ontogene tikua fe j-  

lődóBót kit  meRhatár9zó tónyezü ,  - külső ós belső feltótelek  -  

rkülcugahatáeábó;  vezeti le. A Le? ső felt § t elrends,zorhez  tartoz-

nak a genetikai inforndciók, az öröklött adottságok, alkati sa-

játosságok, hajlam, vórnórsóklet, vagyis a fejlődős biológiai  

tónyezői, potenciális meghatározói. A kii]1ső tónyezőyhöz ,  a móhen  

belüli óa a móhen kivüli fejlődósi szakaszban órvónycai.iló, ter-  

mós4eti ós társadalmi környezetből kiinduló hatások, ingerek  

tartoznak. ;.  

A szemólyisógfejlődós belső feltótelrendszero  

Az öröklődős szerepót a  szenólyioóg fejlődósóben az  el-

múlt kőt óvtizedbon fejlődősnek indult humán•-genetikai kutatások  

vizsgálták.  A  modern genetikai kutatások eredrnó. yei alapján vált  
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imnerttó, hogy a kromoszómák DNS  molekuláiban találhatók az 

öröklődőst hordozó gónek. Az ember kromoszómáit 1956-ban számol-

ták meg pontosan, s a  DNS  szerkezete is a 60-as években vált is-

meretessé. Minden ember más és más genetikai információk alapján 

fejlődik, s az öröklött rendellenességek ért is a kromoszómák fe-

lelősek. A genetikai törvényeknek megfelelően örököljük a Dezi-

chikum idegrendszeri alapját, az analizátorok induló minőségét, 

a magasabb idegmüködós tipusát /Salamon J., 1983./. "Az agy fej- 

lődése szoros kapcsolatban van a receptor kószizlékek miiködésóvel. 

Linál nagyobb fokú a kőreg funkcionális érettsége annál gyorsab-

ban alakulnak ki feltételos reflexek, minél korábban kezdődnek 

el az időleges kapcsolatok kidolgozása, annál intenzivebb a 

nagyagykéreg funkcionális fejlőődsse." /D.B.akonyin,1964. 44.o./ 

A személyiság pszichikus tulajdonságai nem eleve meglévő sajá-

tosságok, hanem a tevákenyság folyamatában alakulnak ki. Fejlő-

d6süket a szervezet veleszületett anatómiai-fiziológiai sajátos-

ságai határozzák meg. A szervezetnek veleszületett adottságai  

csumán feltátelei.potenciális lehetősájei  a pszichikus tulajdon-

ságoknak, de nem határozzák meg előre azokat. "Ugyanazon adott-

ságok alapján különböző tulajdonságok, kópesságek, jellemvonások 

fejlődhetnek ki az ember életétől, tevékenységétől függően, 

amelynek során a pszichikus tulajdonságok nemcsak megnyilatkoz-

nak, hanem alakulnak is." /I.Sz.Rubinstejn, 1979.956.old./ A ve-

leszületett adottságok közötte különbségek az idegrendszer ás az 

agy veleszületett anatómiai, fiziológiai ás funkcionális sajátos-

ságaiban rejlenek. Az emberek közötti különbségek nem a kspeseci ,  

gek közötti különbségek, hanem az adottsáRoká. /Leontyev 1 964./ 
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A kutatók ma már megegyeznek abban, hogy a kópecsógek 

nem közvetlenül függnek az öröklött adottságoktól. bin-

stein  /1977/ szerint az öröklődős egyik  feltétele as ember fej-

lődésének, de  képességei nem közvetlen függvényei öröklött tu-, 

la donsárainak.  Az értelmi szint esetében az öröklődőst Czeizel  

/1971/ a lehetőségek határtényezőjének tartja, melynek tény-

leges megvalósulását a környezeti, nevelőhűtásokkal hozza össze-

függésbe. Ugyancsak e külső környezeti tényezők, feltételek sze-

repét hangsúlyozza a tehetség kialakulásában. 

A személyiség belső sajátosságaihoz tartozik a vórmér-

séklet . amelynek alapján bizonyos tipusba sorolható. A tempera-

mentum pszichq.77.iziolódal fogalom, amely nemcsak a moteriurab€.n, 

a reakciók erejében, hanem  a fogékonyságban, emocionális inger-

lékenységben is 1.ifejcz6srs jut. "A temperamentum pszichikus 

tulajdonságai a legszorosabb kapcsolatban állnak a szervezet 

testi tulajdonságaival, az idegrendszer felőpitésének velünk 

született tulajdonságaival. /Sz.L.Rubinstejn,1977.1016.old./ A  

temperamentum nem csupán idearendszeri Culaidoneáj,  hanem a sze-

mélyiség dinam'kus oldala, amely meghatározza a pszichikus tevő-

kenysóa dinamikáját. A fejlődés során a temperamentum kifejező-

dési formái egyre bonyolultabbá válnak, minőségileg különböznek 

az eredeti formáktól, egyes vonásai elhalványulnak, mások erő-

sebbó válnak. A kezdeti temperamentum sajátosságok megváltoznak  

környezeti hatásokra.  A  személyiség lelki folya matainak dinami-

káját egyre inkább maga  irányitia akarati tulajdonságainak erő-

södésével /A.G.Kovaljov, 1974./. 
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11.z ember termiazeti-biológiai aajátos®ísgainak úllandüságát,  
velesziiletett tipu^át a nzenólyiaáatípolóGiák kutatják. Ezek  

a tipológiák a azenólyieóGnet: egy e(2 jelentón tulajdonságát  

- vórmóra3klet , teetalka.t, beállítódás, Stb. -amel  tók ki 6e  

ennek általánoaitára, alapján következtettek a ezcmólyie3i ti-  

pueára. Ismeretlen volt azonban a ~,i ;ioláF ia3. háttér, amelynek  

alapján a azam+ályiságeknek ezek a vizoeált  

re,jönr_ek.  Zzt az ólettani hátteret .I.P.:'a.v,lcv  ismerte fel. .tY-  

ziológiai ki^érle tei során megállr.pito;;ta, hogy az á.7.lati óa  

ember-1 or.gani:z.mu.c ideetevókenynágőnek kőt legfontosabb tőnye-  
ző  j e az ~.r.^ez~ii].et ,  ds a rú tlác.  :'.dmu vatot t arra, how a vicc;l-  

kedóa r.eitterdben az idegrendszer tipuQSajútonsá€ ;~a.i huződnak  

meg, anolyok az ideemilködón 	ős gátlási folyramaQi-  

ra épt:lú hdrom alaptulajdonsága; kiegy*encúlyozot úade, exőenóg,  

mozOl:orsyacíg. ':;tlnek alapjdn irta le az idegrendszer nógy slap-  

tipont'f'.. Az idegrendszer wipuasajrítonaága nem több, mint vCle-  

nztletQt t ölet tani alap,  amelyre a ktil^ő környezeti hatáaok  

rfóptilnek de e kőt tónyező Qgytitt határozza  meg a rszenőlyick  

tipuná t/2yeplov'/. Az öröklött ée a szerzett elemek elválaszt-

hatatlan egysóglcónt fonódna k össze a azcmslyiaéeben. Rarawch-  

burg jenő /1970/ hangsúlyozza a  ~:enetj„gglm; attirazottd.r_ ós  

az örök.«o  közötti  kttlün,pndt~.~Qt   s"r:ie az t3röLló.e a. ©ztiletós  
pillanatában kcícz viselt.edóQforr:.út feltótic:N, a Genetikai ne g-  
ho.t-úrüzotteáe a viaelkedór,, vagy tiila,jdonsde elsajáti4ámánek  

bizonyon korlátokon belül megvzw?cíMuló lehetőnkEit jelenti".  
/55.o./ A korlátok  fajtái apecifi t_aaa.?, ős a  környezet  fel tó':e-  
leihez kötöttek. :'ár a  feJ16dó0  lel2etőeégei genotiIur,an k.orlá-  
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+.  - a?;, de sikeréért va= k7d.darcáőr nom  aw  :iri*gt t tu1N - , 

donsá7ok,,  h, .nemI~i~áról~ w ~ kb;~r~czc~ ú é  s ezen bel"~. is a ae o- 

	

, . 	...._ 
;ós r'elcVc.  :: biológiai tőnryezv"k a:.erope csak akkor meghatá-

rozó ercjU, ha  az idegrendszert oly mértékbon kásosit  jál.,  

hogy a pozic':ológic.i ác szociális Iatáook befogadására, fc? -  

dolrrozáisára képtelen a nzom61,yicóg. "Tia a pwzichológ;iai fojlő-  

dős feltételei megmaradnak ős  érv+inyesi:lnek, akkor a  liald' 
 

A 	csak a7•arondc;lt swe -reDat „14t  ~.7rIrrl:  óa többnyire  

csak  a pszichológiai szférán át hatnak. á  biológiai tényezők  

Iamc;súlyozáoa akaratlanul is nevolóci pQaszimizmushoz vezet".  

/Buda 14 19t:'.3. 6. old. / A kutatók ma  Tár nem vitatják, hogy  az  

ufón  valamennyi személyiségjegye tanulás ós ezen beliil neve-

lós eredménye, de lehetőségeinek rand genetikailag, mind szo-

ciológiailag megbatirozottirán,,~t:i, korle.±a.i vannak. /P3ziCh.  

Alapfogalmak, 1978 • /  

A fejlődés külső foltételei: a  ker:Lyezet  

befolyásoly tónyozv`l: az  

anya testén,  mL.r_t-  biológiai  kürnyezet en át  érik a fejlődő mag-

zatot. A  ked.veüő',len hatások lehe tnek mechanikai /ütős,  / ké-

miai /gyágyezer/ és au`gírhatáook. Au  anya betegségei i n  -  cl~- 

aőaorban a rubeolu betegség -::edvecÚtlenzil, befolyásolja a  

;n;zat fejlődését. A I 
 

	 4  • ;  :~- 

I  ;.e .  a^ I 
  

fr  	
I  z: et  

• , , 	kialakulásuk    ,_ ~. 	, 	•• 	r•--,:- A 
 :31 ~.r~~ , 	c~3. tiik~is k3za~Csr`3"ci ~~c . 	 Aba ?a/ 	 legkri- 

tikusabb szakasz a focam^,áfl utáni első 12 h§t, mivel ekkor ala- 
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kulnak ki az egyes szervek, szervrendszerek. Czeizel E. /1983/ 

kutatási eredményei a terhesség alatti dohányzás ártalmait bi-

zonyitották be a fejlődő magzaton.  A dohányzó terhes nők méhén 

átfolyó vérmennyiség jelentősen csökken, oxigéntartalma is 

sokkal alacsonyabb a  szokásosnál. Iluiatt a nóhen balul fejlődő 

magzat mintegy oxigénhiányos kaprában próbál chozve, kínlódva 

életben maradni, de ez  nem  mindig sikerül neki". /76.old./ A  

kutatás megerősiti azt a korábbi feltevést, miszerint a cigaret-

tázó terhesek magzatai kétszer gyakrabban vetélődnek el. A ci-

garettázó terheseknél igen magas  a  kora ziil_s gyakorisága, a 

kis súllyal született csecsemő. Megdöbbentő Czeizel adata, 

miszerint Lagyarországon 17-szer több csecsemő pusztul el  ter-

hesség alatti cigarettázás miatt, mint rubeola fertőzés miatt. 

r.. cigaretta 	Lv fedődését is kárositia, igy a dohányzó nők 

gyermekeinek értelmi fejlődőse gyakran lemarad kortártaitól. 

A koraszülöttek nem csupán biológiai oldalról károsodnak, hc-

nem a me ;ezületss után a ,pszicho-szociális oldalról is. 11etük 

legkritikusabb periódusát az anyától elszakitva koraszülött 

osztályon kezdik, ahol alapvető ösztönkésztetéseik - hő ss 

szagorientációs reflex, szopás, megkapaszkodás - kielégitésében 

frusztráltak. Az alkohol ugyancsak kárositja a terhes nők mag-

zatait. Czeizel felmérése szerint az alkoholista nők 70 ,-os  

valószintséggel fogyatékos gyermeket hoznak világra. Az alkohol 

az anya vérkeringőséből könnyen átjut a nagzatba, s mivel az 

éretlen magzati májsejtek lebontani nen tudják a sejtméreg el-

sősorban az  izy.  fejlődését kárositja. Az idegrendszeri károso-

dás következménye súlyos értelmi fogyatékosság és egyéb fejlő- 
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d3si zavarok /rendellenes3 helyzetű fül, görbe ujjak, gótikus 

szájpad/.  A  szülve felelőtlensó-e, deviáns magatartása meg-

foszthatja a születendő gyermeket az emberhez móltó net  lehe-

tős§gótől. Lizonyitottá vált, hogy a placentán keresztül az 

anya-csere utján a magzat közvetlenül értesül az anyában lezaj-

ló szomatopszich§s esa116nyékről. A  mailzat irlenjrzeikeny  az al-

koholra, nikotinra, gyógyszerekre, de mindemellett az anya §r-

zelrmi változásaira is.  A szorongások, feezült s§gek által ezek-

retált raediátor anyagok /adrealirl, katekolamin/ eljutnak a mag-

zathoz §s károai ják fejlődési folt§teleit, intrauretin sorva-

dáshoz vezethetnek. hazánkban mindent megtesznek a veszólyezte-

tett terhesek gondozásáórt, v4de]xi6irt, a koraszülöttek megmen-

t§sétrt. A pszich§oon kiegyensdlyozatlan, születendő gyermeki-

ket elutasitó terhes nők gondozása a.:onban móg nem megoldott. 

A gyermekótűl megszabadulni kivánó anya egészoógtelen aletmód-

jásrt, deviáns magatartásásrt nem  kap ugyan büntetőst, de vál-

lalnia kell a kockázatot, hogy fogyat3koa gyermeket hoz a világ-

ra. /9.0z. ábra/ 

B/ ,1 mghen kivü),i §letszakaszban ható exof.én tsvez k  

A  gyérnek meghatározott termószeti ts  társadalmi  környezetbe 

születik. Az ember számára a terrn6szeti  környezetet a földraj-

zilag, növénytanilag sa állattanilag jellemezhető tári jelenti, 

amely körülveszi, val,^ni nt  az 6r,nai; la t,,  amely nemcsak biológi-

ailag, hanem pszichikailag is  hat rá.  A  t err. ó szet az emberre a 

t4rsadalmi fejlődős által módocitott formában_ h at.  A gyermek 

fejlődősét, egó zs§gi állapotát befolyásolja  a levegő minőaógc, 

tisztasága, a viz, időjárás, a klimatikus tónyezők, a napsugár. 
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Ha  a gyermeket körülvevő fizikai környezetet elsősorban föld-

rajzi fogalomnak tekintjük, melyben a gyermek megfordul, tájó-

kozódík, ahol 61, akkor igen nagy eltóróseket találunk e gy-egy 

i:ürnyezet, nagyváros vagy falu  között.  :'_ gyermek 1:eűdetben csak 

a közvetlen környezetőt - az alvó ós játszósarok - a számára 

feltórkópezhető, elórhető területet ismeri. A fejl vőődóesel, 

felállással, járással a környák kiterjedőse növekszik, fokról 

fokra egyre nagyobb területet vesz birtokba. Környezetóből ha-

tossal vannak rá azok az obiekturiok, amik körülveszik, amik 1:i-

váncsisátgot keltenek benne, ahol fejlődik megismerő tevókenysó-

ge. A környók ahol a gyermek 61 befolyásolja magatartását, vi-

selkedósó, órtókrendjót. Uig a városon felnőtt gyermek gyor-

san alkalmazkodik a változó ingerekhez, a gyors felismerés, in-

formáció felvótele azonban nem jár együtt  az alapos feldolgozás-

sal. A városi ember nem ór rá szomlólődni, elmélyedni. :ezzel 

szemben a falun 516 gyermek környezete állandóbb, kevesebb az 

ingerhatás, van idő a környezeti hatások, 61mónyei: feldolgo á-

sóra. /Kozma I 1977./ A gyermek szánára a közvetlen ismerős 

földrajzi környók a rajta lakó emberekkel, települős j ellegóvol 

az otthon   fogalmát jelenti, amelyhez ó zelz ile ; is kötődik. 

Az  otthon a gyermek szánára a biztonságot, vódettsóget jelenti, 

ahol elengedheti magát, tudja mit várnak tőle, s ugyanakkor 

számára is megszokott a környezetben 61ő személyek magatartása, 

szokásrendje, óletznódja. 

A  környezeti tónyezők legiii cmzivebben az első övekben 

befolyásolják a fejlődóst, amikor a szervezetben a leggyorsabb 

változások- mennek vógbe. A fe jlődós döntő meghatározó tónyezője 
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3tdnlAjozáa.  A szervezet szdrsrirr: ndlkiilf3wiiete';len tápanyagok  

fehdri5k, vitaminok, kalcium - iaennyia3ce ds rzinűadige ateo-  

ti.biológiai do p®üichds fejlűddara is hat. A hi an,,ron tápldláü  

a aúlygyarapodáet ,.zoe9znvvQicoddat lasait ja, oeRikkont fQ jktir-  

f48atot, a oeontoeodd,e kéededt ie elóiddzheti. /Kesdorr A. 1979/  

Az otthon mint tár i, fizikai  kBrnyezet  

Az ideális környezetre a gyermeknek mix  a megaziiletés  

pillenetdtól cziiksdge van. Lidg ma is dl az a hibds ezemldlet,  

miEZerin -i a cceceemő olyan mdl.yen alszik, Moa,,,y egy xltaldn ae:.:  

vesz tudon3© r kcirnyeze tdrbl, a k;jr^ye2at ingerei, zajai nem  

jutnak el hozzá, ezdrt nem az"~iksdges nyugodt sarok kialakitáac.  

számára. Lrzzel ellentdteo hiba allú:fog].aldc szerint a gyox-aew-  

nck taljea nyugalomra, ingermentes k üznyevetre van szi,ikadge  ,a 
csak a gondozeia, etetds alatt szabad vele foglalkozni. A eaeceo•  

s:c" vclesz'z3letett roflexmec'tani:ff-itsrzi seE;,itcdgdvel gyange  ingert  

felerűsitő, erős ingertől eltávolodó vdciekc:;ő reakcióval uizte-  

si.t je mgdIIik a fejlőddshez aziikcdgea izgalmi  szintet. A csecse-

mő pr3űích3.kuo fejlóddsdhez ia,~*e~ r.e.y~~, 	 , drzdkazervei  

az ingerek hatására fejlődnek. Az el4zigetelted£;, vagy a caecae+s  

nőt fárasztó tú1 erős ingerek pezichikua fe jXődds:'t 1aIIeit jdk.  

  

de' i 	cret  rt•É TM•,n: r 	1. rondos=  

 

,9  

  

   

kialakit  o t t i;gaza kUrnyrezet  nŰylik a  gyermek ;iztorieáafrzc  

mcg te_  er:ti a pezichikuzan fe jlőddsSnek feltóteleit /oriabad mozgde-  

tdr, balesetnenteD játdkeszkULUk, be_•erzdeZfle, veczdly ndlifa .L  

tn,rcji kcirreyezet/. :_ gyermek alapvető ezUka5glete apzve tlC'T, , 
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környezet rendje. állandósága.  A regszokottól való eltórse, 

ijedtséget, fólelmet vált ki a gyermekből. A  fikás belső bereu-

de, az otthonosság kónyelraát nyújtó eszközök, játékok, noz-

gásfe jlesztő gyermekbútorok, kerti mászókák az órzelr.i, őrtel-

mi ós mozgásfejlődős megalapozásában felbecsülhetetlen  jelen-

tősógüek. A gyermek ás közvetlen környezete között stabil vi-

szony alakul ki, ami  növeli az otthonhoz ;crtozáo erajót". 

szokatlantól való f álelem akkor jelenik meg, ha  a megszokott  in-

gerkonstelláción belül egy ismeretlen elem jelenik meg • vagy 

az ismert ingerek összetétele, egymásutAnisága, rendje megvál-

tozik". /_3anschburg J. 1977.44.old./ 

A tilalmak nólküli szabad mozgástár biztosítása a fcl-

fedezós örömöt, önfeledt játókleheőságet nyújt a gyermeknek. 

Amikor a gyermek mászik, majd feláll, s maga indul kórnyezetót 

felfedezni szükaóge van szabad, vagy nagy mozgastórre. A gyer-

mek méreteinek megfelelő bútor  segiti önállósodását, az elemi 

szokások elsajátitúsát. A célszerUsóg mellett a cvermekszoba 

otthonossága, esztótikuria, a meleg, bensőes ges, izléses©n ki-

alakitott környezet erősi ti a gyermekben az otthonhoz fiizőűő  

nozitiv tirzelmeke t, a kötődőst. A  biológiai funkciók közül 

legfontosabb  a  reprodukció  az  utódok biztositása a család 

folytonosságának fennmaradásához. Gazdasági funkciója a ház-

tartás megszervezőse, anyagi eszközök kezelőse, javak  elosztá-

sa. társadalmi funkciója a társadalmi magatartásminták átöröki-

tóse, tapaszalatok átadása, a szocializáció.  "A család óppen 

társadalmi funkcióin keresztül hat vissza a társadalomra. E 

funkciók közül legfontosabb a család szocializációs 'unkció a'. 
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/Kozma 2.1977.89.old./ i család nikroiultúrája a család ot 
 

módján  keresztül válik konkréttá. Az életmód objektiv feltéte-

lei a tealád =latkörülményei - elhelyezkedés a társadalmi mun-

kamegosztásban, sereset, anyai jövedelem - a család nzocio-

kultú.rális helyzetsínek függv:;nye. Az óletnód tnrtalr jt  tekint-

ve, azoknak a normáknak, tapasztalatoknak a rendszere, ariolyek  

együttesen a család pikroklimáiát,  kultúrális-órzelmi 16rkör6t , 

adják. ._ család élethód jóra Qletkör lményeik tanulmányozása  

alapján kapha unk választ. Az iskolázottst szintije,  szinvona-

lü szoronan kapcsolódik a társa.dalui munkamegosztásban elfog-

lalt helyhez, összefügg a kultúrálio hagyományokkal, melyek nem-

zedókenként tovább élnek. Kultúráliz  ellátottság, kultúrálie  

szokások, magatartás, a tealúdban található hirközló eszközök,  

könyvek száma, a szabadidő eltöltésónek módja ugyancsak tükrü-

zódik a család óletnvdjában. A család  letácl:Lát , szo~:a it, 

hagyományait  a gYermc c 	sűera:lyiségóbe,  

s azt onnan kitörölni soha nem lehet. A ;;érőbbi hrtáaok bár  

befolyást gyakorolnak a gyermek szmólyisógóre, de az el psó  

t.a.anoka t megváltozta  :ni nerc  tud;iák . ,  /ianschburg J.1977./  

h iksor_ szerint, a kora jvealekkori ősbizjpm  határozza meg  

azt, hogy  mennyire fog bizni a  ozently másokban §n saját mamin. 

A nagy családokban a gyermeknek igen Dohféle magatartásmódot,  

viselked§st kellett elsajátitania, interiorizációes lehetvGsóge  

az élesebb volt, mint a mai nukleáris családokban, ahol csak a  

szülői modell, vagy jó esetben testvér segiti a szocializációt. 

A  család olyan szociális tőr, ahol tagjai megártást, szorete- 
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tet, órzolni tárogatást kapnak, ahol levezethetik fesziil.ts6go-

iket. A család emocionális légköre a gyermek eg6szstSF**6nek meg-

határozója. A gyermek, mint a család legsgrüléken'yebb tagja 

kedvezőtlen, diszhaxraónikus családi lógkvrben megbetegszik 

"szerválaszaival" tiltakozik. "A lelki Megbetegedősek kulcsát 

olaúdlegesen nem az egyénben, hanen.az egyén és környezet ca-

játos viszonyában kereshetjük". /Bagdy 2. 1977.18.old./ noci-

onális tányezűk hatással vannak az ótv{agyra, táplálkozási és 

t itési zavarokhoz vezethetnek. A táplálkozással Kapcsolatos 

érzelmi változások fiziológiáját orvosok, pazichológuaok vizs-

gálják  /L.I' .ein, R. Spo tz. / A vizogálatok tanra az összefüggősre 

hívták fel a figyelmet, ami a kapcsolatsziikséglet és a  táplálko-

zás között fennáll. i egfigyeltak, hogy kedvezőtlen anya-gyermek 

kapcsolat, szeretetmegvonás esetén a csecsemő és kisgyermek 

"6hs6gsztrájkba" kezd, étvágya romlik, majd a ingához vett tap-

lálpkot hamar kihányja. Az anorez_ia nervosa csecsemőkorban ve-

szélyezteti a gyermek élctét, s kósőbb czem5ly-iségzavar oka le-

het. Környezeti ártalmakra nem egyformán reagálnak a gyermekek. 

A szere tétigény kielégitetlens5ge gyakran buliraiLoz, túlzott 

falánksághoz, korai elhizáshoz vezet. Emocionális prob- lómáit a 

;termoi, megoldani nem tudja, tudattalan ösztönkésztetései, evé-

si kényszer formájában vezeti le feszültségeit. relületes, hiá-

nyos anyagyermek kapcsolattal függ össze a pszichogén hányás 

és a puminalció is. A magára hagyott gyermek az elfogyasztott, 

lenyelt táplálókot visszaöklendezi, majd isinőt lenyeli, szájá-

ban forgatja, majszolja, kiköpi, ágyában szótkoni. A szociális; 

kapcsolatra 6hen gyermek a ruminációt azonnal abbahagyja, ha 
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foglalkoznak vele. /Dencsákné, Kelen I. 1982./  

Társadalmi-környezeti  tényezők az adott társadalomra  

rendszerét jelenti, amely  allanforr-majával, torvényes rendjével,  

gazdasági, kultúrálie fej lettségével, történelmi tradicióival,  

személyi kapcsolatrendszerével a benne élő emberek óletánek  

keret3U1 ozolgál. A társadalmi környezet moghatározó tényezői  

hözött jelentős a civilizáció ée a pultúm jielle eme, intje. A  

Társadalom anyagi-technikai fejlettaógo, a tevékenységbeli ni ►-

velt eég a kultúra fontos rs sze., A .... sadalrni kört °cyst kói fő  

csoportja a tárgyi  és a  szem:.ólyi-túroas  tényezők. A gyereket  

körülvevő, gyermekre megszületése pillanatától ható tároadnlni  

közössóg a család. A család az utón  §s a  társadalom  közti köz-

vetitő kiscooport, ahol az adott társadalom szabályait, normá-

it,  órtékrendjót ismeri meg ős sajátitja el a gyermek. "A csa-

lád elsődlegeesőge abban áll, hogy a legkorábbi életszakasztói 

kezdve hat a fejlődő ogyónre, órze]ffi kötelékei, kapcsolatai-

nak erőssőge alapvető érzelmi ős viselkedósi modelleket vős a  

szenólyiségbe és ezeket mint diezpoziciókat továbbvisszük az  

életbe." /Bugdy E. 1977. 15.old./ A pszichikum fejlődőse süon-

pontjából a leglényegesebb Mások a családban érik .a gyerme-

ket. A család legalapvetőbb funkdúi  a biol6 ;iai, aűdanár i  ős  

ársada3j i  funkciók, amelyek egymással összefüggnek, át meg át-

szövik egymást. A gyermek életkorának megfelelő berendezős,  

k©pzeletst fejlesztő ozines, változatos meseelemekkel gazdagi-

~ott környezet kedvezően hat szamólyisógfejlődósére. A tár ►i  

környezet szerves esze a gyermek játéksarka, sletkorának meg.. 

felelő játókeszközökkel. A személyes tőr,  a nyugodt alvás fel- 



tóteleinek biztositdsa csak külön szobában., külön fekhelyen 

oldható meg. Nerces Livia /1977/ A gyermekkori neurózis kialaku-

lását többek között a közös hálószoba veszélyeivel hozza összc-

fü ggósbe. A szülők háza.sóletónek negélóse szorongóst, fólelriet 

alakit ki a gyermekben. 

Kio rletekhel igazolták a környezet kedvező ingereinek, 

- a gyermek számára elegendő mennyiségis §s ninősógti játákeszkö-

elk -► jelentőssg3t az órtelmi fejlőődósben. 'hite kisórleteibon 

olyan tárgyi környezetet 'areI1tett, hogy a csecsenők kedvükre 

manipulálhattak, válogathattak a nem túl sok, de elegendő játó.:-

eszközben. Azt tapasztalta, hogy a csecsemők aktivitása a válto- 

atos e sz :Z5zük  ttán fokoz  ódik, a környezet tovókenysógóro ser-

kentő hatása állandó új ingerek biztooitásával fokozható. 

irednsnyeit összehasonlitotta olyan környezetben ólő csecoem.--

kel, akik elváltalán nem kaptak játókot,  ingernólküli, sivár 

környezetben nevelkedtek. Bár kifogástalan gondozást kaptak az 

ingerek hiánya, a fejlődóst,ikhöz játókeszközök nólkülözóse nyug-

talanná tette a csecsenőket,  ospi Jalizá? ódtak. A vizsgálat 

eredmónyót számos más kutató is iegerősitette. A gyermek órtel-

mi k§passógei ás a játókkal való bárómód ja között szoros öuz-

szefüggás van. A tárgyról jyü tiitt információ - mo figyelős, 

tapintás, izlelgetós, stb. - jleszi;i 	 um ot a pszichik  fc 	 . Azok a 

gyerekek, akik nem kapnak elegendő új ingert, passzivvá, órdek- 

clennó válnak, elveszi t ik kiváncsiságukat, s az új ingerek 

?:óző b sem  váltanak ki belőlük grüeklűdList. /fabainó, Huszka 

.`agónia, 1980./ Azok a csecsemők, akiknek kevss tapasztalatuk 
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van, ingerQZCOn„u környezetben nőnek tel, mind=  ismoretlen ti.j  

inrerre fóle?mi realccióvaJ. válaszolnak. A  környezeti  hatde kftm  

ve -citC s:Fsrán jut el a gyozme ►thez. A  l.özvetita rendszerek az  

f_riycsgi-technikai kZ:l türa. n kópeFcácf e;;leoztő tdrgy is eszköz..  

használat 2ehet€vá teszi a tárgyi ceelekvós fejl6ddeót, az órtel-  

mi kdpcas3r_~,ak 3.ibontakozáodt óe as  interperczoxkilie kapoaolatok  

kiczólcsitósót. " 	~ ~. 	 e ~e _et nc^ te 	im - 

ka 	hanem lóte kezdettő So;::va W4 t1tv,,  környezetérc  

k.ithatóaa visazahatcí, fokozatosan jut cl addig a aWintig, amikor  
mix  ő kSpee tudatosan alakitani iimes& de ái3rgy®zet6t". /Beady  
E.1977.1.old./  

Az anya kittántetett szerepe  

Az anya óo gyermeke oazie2iofiziol,dt'iai e~sd~ot alkot.  _... 	~......... . _..~.,.~..... 

L'áx az intrautcrin ólotben "biológiai pártoszód" zajlik neurohu-  

mor4lie üton az anya ón magzata ktiz2ftt. A kvZcoönhaL6at az  anya  

ezcmettikua is lL+.k.i dlla,pota inditja el. A magzat órt;esül minden  

változáer^cíl, a  placentán ::ereoztUl eljutnak hozz$ a károyit6 anyam  

gok - alkohol, nikotin, gyógy►Qzoar .► valamint a feazúltrdgok de  

azorongáaok által ezekrotdlt nedidtor anyu,,~ok. Az anya  kedvezőt-  

lea pezichée állapota rontja  a ucys :tllotendő gyerme~-~ óletfel 46 e-  

leit. As ü  j  flzült3tt ezdrára döntő  j  elent8adgt.t, hogy milyen az anya  
beállitádüea, órdeklődóse cjerncko iránt. /Jemcadmd, Ulan J.  

1932•/ A m©gszülettSs pillanatától kozdve a  gyermek tovibbi fejlt-  

d;sc az anya-gyermek kapcsolat min6s5gátü3 fUgg• Az  psiOltittne%  
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az őt körelvevő környezetből az anya szemólse  jelenti az er5sz 

világot.  Az anya-gyermek kapcsolat maghatározza a kósőbbi in-

terakciók jellegét, sikerót, rányomja bólyegót a későbbi raaac-

tartásra. Kedvezően alakul a gyermek órze]rii ólete, ha az anya  

elfogadja gyermekót, ozeretetóvel, taste nelegóvel valóul 

Beburkolja, biztonságot, vódettsóget nyújt szótatára. "Az  anyák  

W,váltsára ,  ós felelőssóge, hegy első ttikör  lehet, amely a  man-
Q.91.21Llga., amelyben felismerheti magát". /Demcsákné, 19'02. 

69.old./ A gondozási-ápolási teendők közben sajátos emocionális 

kapcsolat alakul ki az anya ós a gyermek között. A gyeznekót  

szerető anya  teljes órzelmi odaadással kapcsolódik kiccinyóhoz, 

ráórez szüksápleteire,  negórti jelzéseit, hamar egymásra hsn-

F;olódnak. E1kon 	/1964/ szerint a csecsemő élete az őt gondo- 

zó felnőttektől fUgg, akik közvetlentil kielógitik szUksóglete-

it. A pernek az anya seritsófóvel is er3' ne } világot,  köz-

vetlen környezetét, a környezet no:m t, szabályait. L.Sz.Vi-

gotszkij h n súlyozza a csecsemő fejlődósóben a szociális hatú-

sokat. A csecsenőnek a felnőttektől való faggóse meghatározza 

a  valósághoz ós önmagáihoz való viszonyát. A kI3rn'ozet mindig 

mások által közvetitve, szociális viszony sziirőjón válik ismer-

tó a gyermek számára. Az anya azcrepót e csecsemő órzelrii sz 

L1ozgásfejlődóaóbon kieórletekkel igazolták. Az anya az órzclmek 

,.fogalapozója, mozgáskedv, já{ ;;kedv Isiváltója ós fenntartója. 

, csecsemő környezetóben 1§vő tárrtrk inf..erforrás 9reie  fokozó-

dik az anya ie1en1ót§ben.  Az anya növeli a tárgyuk vonzerejót, 

játóI.ra, mozgásra ösztönöz, fokozza a kezdexiónyezást, aktivitást. 

1i caecsei ő csak az anyával egytit t teljes szemólyiság. Az anya 



nélküli egyedüllétben a környezet ingerei félelmest, szorongást 

váltanak ki. Pszichológiai kicérletekkel igazolták az anyától 

való elszakitottcág következményeit a csecsemők között /R.Spitz, 

Bovlby/ s arra a következtetésre jutottak, hogy  az  anyától e,, 

választott csecsemő neu fe'lődik kellően, leromlik ós sajátos 

tüneteket /hospitalizációs/ mutat. Az anya óc a csecsenő között 

különös órzeini, hangulati  megfelelések vonnak. Az anya nyugta-

lanságára, feszültségére a csecscső is nyugtalanná, sirósoá vá-

sik. A m,ajonkicórletek /Harlow/  ós szános megfigyelés bebizonyi-

totta, hogy a csecsemő igen érzékeny az anya vegetatív reakció-

ira. A  csecoeraő számára fontofl és 1. .i üzeneteket közvetit az 

anyai  bőr hőmérséklete, nedvességtartalmi:, nozgácritnu®a. A cae-

cceme pon4;osan felfogja anyja ós az őt körülvevő szanólyek ór-

űelsi állapotát, s ennek megfelelően alakul ó tvágya, kedélyálla-

pota.. A csecsemőkori táplálkozáoi,üritósi és alvászavarok az 

anyában lévő érzelmi ellentmondásokra vezethetők viasza. A nem 

verbális kommunikáció kezdeti fiái anya ős gyermeke  között a 
testi kapcsolat, átölelőn, oimoga_tác, őrintés, amely később 

differenciálódik, bővül. /3uda B. 1978./  A kezdeti testi kopta::-

tust a gyermek fejlődősével a hallás, látás közvetettebb kapcso-

latteremtési formái váltják fel. A gyermeket megnyugtatja, ha 

látja anyját vagy hallja a hangját. A csecsemő elemi azükoó , .ete, 

hogy anyját mindig jelenlévőnek érezze.  Az anya-gyermek kapcso-

lat történései a gyermek empátiás képességének megalanozáoában 

játszik döntő szerepet. Duda B.  /1978/ szerint az anya-gyermek 

kapcsolatban iskoláskorig a nem verbális kommunikáció reghatáro-

zó j elent ősógU, mivel elvont foki gondo1koc áoc még kialaku- 
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latlan a gyertteLnak. A gyermek goadozáea, etetdse az érzelmi  agy~• 
nd3rehtingolddds g,ysicoridtere. Az anya-Gyer8+ek kOz8tt lagtnzódó  
raetekrommwusikativ jelzósvd3.tozdssok Qlárulják a iaapcoolat minúe4g4t.  
/1emceékrié,19E30./ A oeecseemá ezdmdra az 	gondoetodá►sa, a  

auretet. látfemm4s:m~td tsdngiaik. hiánya betegetigiez, h+ospCLtalizá-  

cidhoz vezet. / Bagd„y E. 1977./ A tdrsase kapcsolat fS tilnyezője  

az an,ya, aki a  

mike, Az anyátd1 pe.játit  ja el a nyelvet, az anya nyújtja az  

vis3elkedE4ss®intát, amit badpit a  szesmdlyis3dgdibe. / 10. ábra/  

A  ezül.ók együttes nevelőfunkciója  

Az  anya-ezerep sikeres megva,l.vFritdcdnait, az anyasdgra  

vald alkalmacafanak fonton felt4tL18, begy az wntw ?  c° r~eztvLr~,cm  ry  ~iii~l~l~  

a  gyermek nevoléoáben, gondrozdsában. Az anya aceroppel gapcsoln-  

too tsree.dalmi elv;áráaok ardnytalanul magasak az apa-szereppel  

szemben. Az anya egyszemilyben feleldd a gyermek testi, lelki 613  

ouoci€1.ic egdsazsedgéírt, nevQl6rAsrt. A szerepek egyoldalúsdadrsw  

jellemző, hogy az apától tg3bbnlrire cenk az anyagi biztonsdg aeg-  
tereaitásdt vérjátr el. Mut,án a cnal&  megdlhotóeddrt fáradozik, a  

nap.  nagy  részdt otthonától távol Witt,  gyeamekát alig imaari. As  

apa jew'3.eentuc5g3t e megkapaszkodási ösztön kielbgltdoében, a gyer-  

uzek bd..astoa.^dgdr>ak nyújtásdbea úgbb pszichológus hangsdl.yozta.  

/Iiormstm Imre/ t c, ccoc,mS ős áiagyecrmek 3 :;vas kordig az  pDával,  

is  "amain kapcsolatban van, tőle is szeretetet, gyengféedget,  

vddetted,at vér• Az anya  kuleezerepdt a gyemnek gondozáe8ben oonk3.  

•  t 
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sem vonja k3ts6gbe, ugyanakkor a gyermeknek az apai gondoako-

dáora is szüksége van. A gyermek fejlúdósévcl az anya és az 

apa gyengéd szeretete differenciálódik kőt kU1t a szerepkörre. 

Az mysl inkább a  fveart6do6Ret,  az  pjhAz erőt testesit,A  

/nemes Livia, 1977./ Napjainkban változóban van a családszerke-

zet, s a családban betöltött szerepekkel kapcsolatos elvárások 

is. A korábban apai tekint61yre ópUlő nagycsaládi közösségeL-

helyót a nukleáris család vette át. A férfi tekintélye, hatal-

ma csökkent, az anya a család egyenrangú tagja lett, aki munka-

helyi elfoglaltsága miatt igónyli a családtagok oeg;Lt sógét , a. 

házimunka megosztását. Hagyományosan az apa a családot kifelő-

kópvinelő szenóly, intőzi ügyeit, gondoskodik ellátásáról, rag 

az anya a családi tűzhely őrzője, a kapcsolatok erőoitője. L 

dolgozó nőknek igen keváe idő jut a családtagok érzelmi. ösczc-

hangolására. Az első kommunikációs kapcsolat az anyával alakul 

ki, az anya fogja fel gyermeke elnő jelzőseit, a szocializáci-

ós folyamat eredm6nye a gyermek ekezdeti autonam magatartása. 

Az  apa csak ezután lsp be a gyermek világába, de a bizton ttot, 

szeretetet adó kapcsolódás elsődleges forrása továbbra is az  

anya marad. John :: ovrlby 	u yancsak az anya /Cseh yzombathy L. 

1979./ szerepét hangsúlyozza a nevelősben, amit az apa nem pó-

tolhat. Rámutat, hogy az anyai gondoskodástól megfosztott gyes. 

nek fejlődőse fizikai, szellemi 3s társadalmi vonatkozásban 

caaknem mindig visszamarad, magatartási zavar alakulhat ki. A 

legújabb kutatások eredményei alapján kiderült, ho gy  a gyermek-

életének már első hónapjaiban több szerndlyt is tudomásul vesz, 

fcjlőődós hez több irányból órkező stimulusok járulnak hozzá, 
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nem egy, hanem több személyhez is kötődik. Az anya nem ólvez 

domináns szerepet a gyermekhez fűződő kapcsolatában. "A tárca-

dalmi környezettől függ, hogy a gyermek briny szemólyh©z kötődik 

ós ki lesz a legfontosabb számérc,". /Cseh.Szombatby L.1977.212./ 

Azokban a családokban, ahol a fórj nem vesz részt a kisgyermek 

gondozásában létrejön a Zárt  anya-Gyermek kapcsolat. A fórfi 3s 

a női szerepek különbségeit régóta kutatják. A vallási ős a ;.o-

rábbi társadalomfilozófiák a nemek társadalmi. megkülönböztet6s5t 

a nemek különbcógóvel, biológiai okokkal. magyarázták. A szereDok  
közötti különbségek őrtelnezósse a kultúrtörtónek során riirdi 

bioló ai volt, do ezen belül tartaliuában karon ónt ős táraa-

drzlmó-nként sokat változott. A fórfiac ős a nőies lelki tulajdon-

ságok elmólotének első kritikáját ParRaret Lead amerikai antro-

pológusnő irts le /1934-1955/. Lead három új guineai törzset 
vizsgált, s mindegyikben Más volt a nemek közötti munkamegosztás. 

flegfigyelóceiből levont következtetóee, hogy a nemekre Jellemző  

tlaratart4nmed nap biolőrsiai erodetü, hanem a ku,,lú„n teix  l:e, az 

t. t  lreadalou apit3a ki, ahol az egyón ozocializálódik. A fór— 
"ira illetve a nőre j ellmző visselked6smód társadalmi hatásom 
alakul ki ős 	biológiai eredotti. A szerepeknek /anya,  apa/ 

van egy kultúrálisan jellemző általános sémája, amely  az egyes 
társadalmi rótegeknól igen nagy eltóróseket mutathatnak. Az apa, 

anya viselkedóeót a szülői házban sajátitják el a gyermekek, s 

felnőve saját családjában "megszüntetve-megőrizve" az eredeti 

iaodellt gyakorolja. A modell hiánya, egyik vagy másik eztilű 

nólkiilözóse megakadályozza az azonos nemi gyermeknek a szerepta-

nulását, a egyéb magatartászavarokat is okozhat. 114 a családi 
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miliö túlzottan ingerszegény, vagy rendellenes szerepszerke-

zetii ugyancsak fennáll a személyiségzavar kialakulásának ve-

szélye. Az apa, vaty az anya túlzott dominanciája  a családban 

a másik fél szerepének gyakorlását neheziti, háttérbe ezorit-

ja, s ezzel az azonosulási mintát vonja el a  gyermektől.  A 

modern dolgozó nő legnagyobb problémája az anyaszerepnek és 

a munkahelyi szerepnek az összeegyeztetése. Lux Elvira /1982/ 

szerint, a ma asszonya a űYii;a idejére sem tud kilépni dolgozó 

női mivoltából. Nem azért vágyik vissza a rnunkahelyóre, mert 

hiányzik a munkája, hanem azért, mert az anyaszerepben nem 

tud feloldódni, szokatlan számára a családi szituáció. Wia 

már senki sem várja el a  nőktől,  hogy az anyaság legyen éle-

tük hivatása. . ezt azonban minden gyerek joggal elvárhatja és 

el is várja anyjától, hogy legalább érzelmileg ne tekintse ót 

második miiszakbeli objektumnak`". /Lux 1.1982. 277.old./ 

A gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez, különö-

sen a legkoraibb szakaszban m indkét szi löre  ;szüksége  van. A 

szülók 

 

szocializációs feladataiknak csak harmónikus kapcsolat 

esetén tudnak eleget tenni. A szülök saját példájukkal akarva, 

akaratlanul is hatást gyakorolnak a fejlődő gyermekre. Hibán 

az az elképzelés, miszerint a szocializációs folyamatban a 

szüld aktiv, a gyermek pedig befogadó, pasaziv szerepében ma-

olévá teszi a társadalmi normákat. A szocializáció kétirányú 

folyamat, nemcsak a szülők szocializálnak, hanem a pyermek is 

szocializálja szüleit.  A gyermek megszületésével a házaspár dj 

szerepbe - szülői - lép, kénytelen megtanulni, gyakorolni, s 

a gyermek  fejlődésével mindig megújitani anyai, apai szere- 
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repét. /Cseh 'Jzombathy L. 1979./  

~rikson serin helytelen azt kepzelní, hogy a szülők-

nek  véglegesen kialakult személyisége rányomja bélyegÉt a  

gyenge, fogékony gyermekre. Az egész család mozgatója a fiyer- 

n~„_ek_, nevelése szükségleteivel, magatartásával kölcsönhatásban  
zajlik. A szülők nevelési módszerét, reakcióit, szokásrendsze-

rét a gyermek viselkedése mddositja, alakitja. A szülői sze-

repben bizonytalan felnőtt a gyermek kénye kedvének rapszódi-

kus szeszélyeinek kiszolgálójává vilik. elengedhetetlen köve-

telmény, hogy a fiatalok időben felkészüljenek szülői szere-

pükre, s pedagógiai-pszichológiai kulturáltsággal neveljék gyer-

mekeiket. A szólói szerepek merev, nemek szerinti differanciá-

lása nem felel meg a korszerű családi életformának.  

' 

 

család, mint rendszer annál életképesebb, minél  

Jobban tudják egymást helyettesiteni és minél nyitottabb a  

személyiségük, minél alkalmasabb a változások feldolgozására".  

/Cseh Jzombathy L. 1979. 213.old./  
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Az imprinting kor 

A tanulás érzékeny, kritikus periódusai igen eltérő-

ek az állatnál és az embernél. Altig a Konrad Lorenz kisérle-

tében résztvevő állatok várt genetikai program szerint visel-

kedtek, addig  az embernél a biológiai meghatározottság nyi- 

tott programon belül jelenik meg, igy a veleszületett visel-

kedétformák "nyitottak' a környezet számara, vagyis a kőrBye-

zetnek modifikációs lehetőségei adottak. 

A zárt program tipikusan az állati ösztönvilágra vo-

natkozik, minél fejlettebb  egy  faj, annál több nyitott prog-

rammal rendelkezik. Larx az "Alapvonalak"-ban  még az önfenn-

tartási ösztönt sem tartja az embernél zárt programnak. Kon-

rad kisérleteinél a tojásból kikelő kiskacsa idegrendszeré- 

ben már készen van "előregyártva" az  a bonyolult rendszer, 

amely ez első kapcsolatteremtést a védelmező anya felismeré-

sét, s egész életre való elfogadását meghatározza. Elég egy 

apró impulzus - moze6 tárgy, mozgó anya - ahhoz, hogy a gene-

tikusan beépített magatartás müködésbe lépjen. Mindez a to-

jitson kívüli élet elsó perceiben, óráiban rendkivül rövid idd 

alatt játszódik le, mert a rendszer csak ezalatt a rövid idő 

alatt érzékeny a megfelelő ingerre, ebben a kritikus periódus-

ban rögzül egy,;j életreszóló magatartása. 

Az ember  magatartásának alakulásánál hasonló mechaniz-

musok játszódnak le. Az agyhoz kötött tulajdonságok kifejlődé-

sének, megtanulásának is van érzékeny, kritikus periódusa. 
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Ezek a tanulgsi folyamatok azonban nem néhány percre, órára.  

szabottak, mint az 	hanem éveken keresztül nyitottak  

a specifikus, formáló hatása szánára. J mbernél az  egyes tulai-

sions4gok genetikai Lie .határozottsá_ga nem olyan merev,  precis,  

mint az állat esetében. .okkal nagyobb a tapasztalat, tariulzla  

szarepe Sa - eltörően az imprintinges tanulóstól - bőségesen  

van lehetőség korrekcióra, késibbi módositósaokra is. tAig a kis-

kacsa már képtelen  az  egyszer bevésődött r2lüanya helyett valóad-

go• anyut vála.3ztani, az emberi tanul .sban a folytonos korre k-

oidk bizto;itják nemcsak a tanult tulajdonság állandó javitá-  

eát, fejlesztését, de megteremtik az alapot  az érzékeny peri-

ódusok utáni, folytatólagos tanuláshoz.  

korai tanulást az illatnál egy adott ós egyszeri tU..'-

ténés hívja elő, a fejlődő gyermek  a legtöbb tanult dolgot - a  

kritikus periódus; alatt - aserociativ, társításos tanulti a ial  

sajátit el. Asszociativ tanulásnál a legdjabban tanult elam  

fontosabb a régiebbieknél a magatartás végleges kialakuláavban,  

bizonyos tulajdonaggok elaajátitúísáklban. Az  agyhoz kátött embe-

ri tulajdonságok kfttil a legtöbb évekig tartó fejlődési perió-

du oban alakul ki. /hámori J. 198P./ /  

Az  embernél a ;kritikus időszakok*   lényegesen honazabk  

ideig  tartanak, mint az Állatoknál. A gyermek életének első  

hat évében az {degrendozergla~zticit ~a}z yo b, mint később,  

ezért különös bjelentó8ége  van az élet első szakasznak,  a gyer-

meket érő kdrnyezeti hatésoknak, oaalé'di, b 5lcs5dei, óvódai  

miliőnek.  
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Havighurst /1953/ amerikai pszichológus az egyes pe-

riodusok ''fejlődési feladatai"-ban /developmental task/ je-

lölte meg a környezeti hatások és az organizmus elvárt visel-

kedése közötti összefüggést. Szerinte a fejlődési feladatok  

az egyedi élet meghatározott periódusán, mint társadalmi nor-

mák a sziilők közvetitéaével megjelennek, amelyek sikeres tel-

jesitéae jó beilleszkedéshez vezet. 	sikertelenség életre- 

szóló boldogtalanság, mert a beilleszkedés nehézsége akadLlyoz-

za a kapcsolatokat. Az elmélet előremutató összefüggéseket ál-

lapitott meg  a legkoraibb környezeti hatások  szüskégességéről, 

életreszóló következményeiről. Az imprinting nemcsak az egyén 

boldogulása, de a társadalom szempontjából isjelentős pedagó-

giai-pszichológiai feladatokat szintetizál. Ma  már ismer3te-

eek a szernélyinég fejlődésének kritikus állomásai, az ek ;;res 

periódusokban a  gyermek  emocionális sziikaógletei, amelyek kim 

eliwitése a zavartalan fejlődés feltétele. Orvosok, pszicholó-

gusok, szociológusok kutatták az egyes életszakaszokban /a,z 

imprinting korban/ bekövetkező változásokat összehasonlitva 

azokat a gyermekeket, akik a szükseges ingerhatáJokat a kriti-

kus időben megkapták, azokkal, akik ebből kimaradtak, vagy 

közben megvonták a fejlődésükhöz elengedhetetlenül sziikségea 

szociális ingereket. /R.Jpitz, Harlow/ 

A szemólyie g egészséges testi de pszichoszociális 

fejlődése szempontjából kiemelt jelentőséget tulajdonit a za-

varmentes graviditásnak, az anya kedvező pszichés beállitó-

dá sónak. Az ú j sziílöt t számára döntő fontosságú, hogy milyen 

az anya érzelmi állapota, pszichés érettsóge az anyaszerepre, 
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hogyan vcir ja, hogyan fogadja el gyermekét. A nem kivánt ter-

hességével félelemben, ezoronxduban álé anya képtelen leez  

ittekszUletett ivermekóvel Uesze&imulj i,  az imprinting korban 

elengedhetetlen emocionális, azocíúlis ingereket_ r vermekének  

)iztok.it n . 

A  terhesség  hatéra a  későbbi anya-Termek kapcsolat  

alakulásra tdbb . zerz3 kutatásmából ismeretesek /] olcz, Kelen, 

Gegesi/. Gegeai kutat'aait öuszehasonlitó vizsgálatokra ala-

yozza. Bs zerint probl'aamentes graviditás és sima ezillie után 

az ujszUlött macatartása, kbrnyesethez vadé viszonya rmdakínt 

alakul, mint terhességi probldmák, nehéz sz1léss után. 

Az elsó  esetben  az újezttlött nyugodt, jól eszik, al-

szik, rnimiká ja tompitott. ;. ' vegetativ Loldogaig" állapota 

szükségletei kielé ;itiisse után jól felismerhetően laza, elenge-

dett izomtonusa év a megjelenő "gázmosoly" alapján. A második 

esetben az újdziilbtt nyugtalan, álland6 nyöszörgő sírása, aiki-

t6 segélykérés mellett eg6az testén, végtagjain végighull_ m-

zá rángások amutatjúk az idegrendszeri k'rosodást. Esek az új-

2zültittek nem k'peemk jóllakni, rosszul miikUdő szopésreflei:ük 

miatt "vegetativ kin -  állapotéiban alvásuk megzavart, fellődé-

aUk, kapcsolatrendszeriek kedvezótleniil indul.  A vegetativ eze-

mélyiaég-ered sorsa, s ztlletée utáni fejlődése az anya-gyer-

mek kapcsolat minőségétől fflgg. kapcsolat azilárdsáet, to-

vábbi a1ukul4eát do'ntő mödon befolyésol ja kö vetlenfil e `'zii-
lást követő  tal .lkotge, testi kontaktus, érintős, mnely tör.. 

tenései meghatározóak a2 anya k6sőbbi megatartr sr ra, gyermeke 

szixkrécleteinek felisemere lére. qz újsztiltitt csupán feltétlen 



90  

reflexekkel rendelkezik a megszUletáe után, teljes mértékben  

a környezetére utalt, kiszolgáltatott lény. Az újnztilí3tt azá-

mára a világ szétezórt, kaotikus ingerhalmaz, még nem hatá-

rolja el magát a kUtiel14gtál. A csecsemő számára a killvil got  

az anya képviseli, t'y rajta keresztül ismeri meg a világot,  

szerzi elsó tapasztalatait. Fe jlődését a k -~ilvil~igi ind-erek, az  

4 é:si f•1-amatot e• i a be ro arnozott örökletese lehetősé  Rt  

ha tóere e biztosit a. Az érés ez  szociális hatások is szüke4-

hgesek.  K caecsernő fejlődésében kritikus történés a "mosol,dv;'-

laaz" reljelenése, 2., 3. hónapos korától. A fordulatot a fej-

lődésben az hozza, hogy két hónap után megjelennek a tanult  

alkalmazkodási képességek, feltételes reflexek. A szopás élve-

zete kezdetben feltétlen reflexkónt, majd később az anya meg-

jelenéséhez kapcsolódva a bekövetkező élvezet elővetületeként  

/.ntícipált öröm/ feltételes reflexként kiváltja a  szociális  

+noeole-t.  

A feltételes reflex rntaködéeének előfeltételei termé-

szetesen az éleslát4, , a mozgó tárgyak szemmel  kisérésének,  

követéetinek képeeséze, a :személyekkel kialakult kapcsolat,  

ssemkontaktus, hangok feliamerése. ?élévee kora előtt mde neat  

test ktilönbságet a környezetében lévő személyek között, min-

den föléje hajló emberi arc kívá.ltja mosolyát.  

René 9pitz /1967/ megf igyeléaei alap jén az első életév-

ben két kritikus csomópontot ir le. Az elsőt a gyermek fo jlő-

désSnek korai szakamura teszi, ebben kiemeli a 2-3 hónapos  

cseoserhó első mosolyát, e nr!sodikat a féléves kor utgn boki- 
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vetkezd differenciált érzelem kíalakul4s6hoz kapcsolja. Eben  

a szakaszban döntő az anya képének ének mély bevéŰódése, anti bizto-

.sit ja, hogy megküliinböztasse anyát az idegenektől. A ceeesemó  

7-8 hónapos kora utón szorongAssal, félelmi reakcióval v íla-

nzol a személyi környezet változásaira. Anyu távolléte a ki-

alakult függési viszony miatt szepardoids félelmet vélt ki 1(*- 

161e. /Ranschburg, 1977.1  

A csecsemő anyE t61 való e1sza,kadLca után fallépő fé-

lelmei arra a fejlődési fokra utalnak, hogy mer kápas aaj t  

személyét másoktól megkülönböztetni. A szociális érr~elrnek aló- ~ 	r r r- 

segitik az "énkép" kialakulásét /^-3 éven korra/, amely vi-

czont kedvezően befolyásolja a kapcsolatok fejlődését. A cse-

cr emó az anyát, mint 8rnmag"t6l független létezőt /a 7. 8. hó-

napban/ számára nélkülözhetetlen személyt fogja fel, akire  

hatni tud, akinek vele kapoeolatop tevékeny só r t befolyisolhat-

ja. A csecseme area, mozdulatai tükrözik a kialakult kapcso-

lat, bisalem szilArdaáp_,At, vagy hiányát. /Bag&y 1977./ Az e r-

személyes kapcsolat jelentS4 gét korAbbi lélc3kt'ni megfigye-

lésekre hivatkozva pé1dAkkal igazolja. Eszerint azok a caec e-

mők, akik a korai életszakaszban - imprinting korban - nem  

tudnak mély, érzelmi kapcsolatot kialakitani anyjukkal kéaL -

bi felnőttkorukban sen' lesznek kópeaek tartós kapcsolatok 14 7.  

tesitésére. finnek későbbi következményei az egyén életének  

alakulására, és a  trsadalornra nézve njilvénvaló.  rze1mile  

elhanyagolt r77ermakek később könnyebben kerülnek deviáns c4o-

portokba, létesitenek -laza' felszines kapcsolatokat, vAlto-

gatjék partnereiket, mint jól megalapozott anya gyermek kap-

csolatban élő társaik.  
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Az  édesanyával való szooiélie kapcsolatok .során kiüö• 

ntil el egye iet6l a saját és az anya stemélye, peeleignik az , 

elkülbntiltség, /7. 3v/ az e tonomiA élménye. Kialakulnak, sok-

rétüvé válnak a taau1t alkalaazkodáei form'k, oeelekvéasánuk, 

viselkedésmodellek. Mindezek  belső astikaégletból fakadó és a 

k[ilvíláA ngerkatásaira meginduló próbálkozások, amelyek Um  
detben »ép nem tudatop*.  A zondolkodiís legelemibb formáinak 

kIt?.,i1ődésével felmeri a sa,iát cselekvése jSq kUvetkezmérve  

közti ok - okozati vi=lzonyt.  A viletleneserü cselekvéet, ezdn-

dÉkocan irányitott cselekvések váltjbk fel. "A tudatosulás és 

az cinkép kialakulása szorosan öeazeftigg a kisgyermek értelmi 

fejlődésével'. /Kise, 1978./ 

A gyermek fejlődése a baszód elesQAtiVsával eljut egy igen je-

lentós kritikus fejlődési esomópon0oz 1  megjelenik a gyermeki 

szAndtk, az első  erdpróba a tagadás, ellenállás, asembeszegttlés 

A  limiilővel. A gyermek "énevidenoia" 6lménye során egyre többet 

használja a •nem" szót, amelyben saját tfnáll6sctgát, elképzelé-

seit tőmtlriti. 

A coaládben az . 	a•a kőzve itéséve es. á  
)ct3z5eata;J, életének norrzlit,  az ecjiittélés szabályait. A oea. 

lád minősíti a norakhoz igazodó, vagy az ellen tudatosan vétő 

magatartást. Rsnschburg /1978/ szerint a kapcsolatok minóságe, 

a család légköre óletreszólóen meghatározza a normák eleajáti. 

tá€ánek, vagy mezszegésének lelkiismeretességet megalapozó er-
kHlcsi megnyilvánulásalt. A 'critikue" periódusban a gyermek 
mcil7 nemis érti mer,  a társadalmi normák tartalmát, cloak azért vs ' , 

:lelked ik 	elvi rt  mádon. hQ _r meg4 i;ze az a u(a szeretetét. 
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Felületes kuocaolat, emocionális hiánydllarot esetén a pie' , 

mekpek 'nem érdeke a  no: :k beteirtáeef  hiszen nincs mit elvesM  

tente, igy nem alar,ozódi1 	A társadalmi szabályok, sissa 

feltétlen botartdadnak, 	tLsúnak mechanizmusa. A jcisgyer- 

mekkorí normaezegókból - arasi szeretet hidn_va miatt -  alakul-

nak ki később as antiszociSlis magatartós 1 serdU) k. ifIak.  fs~• 

nőttek.  

.z imprinting korban meghatározott t,ilódéei, tanulás,  

fol;‘,Amat mez-e vát'be, amely az egyes életssakaazokhoz kŐtt$tt. Ss  

a tanulási folyamat a azociolizéció. i azooializáoiő folyamaté-  

bm as egyén elsajátitja a kultúra elemeit kifzöeségi hatásokra.  

Iozma /1977/ szocis1 	kacso  

e yos éketstpkassolAps.  A azocializ4cióa feladatok elsajdtit4.  

sa a beilleszkedést kéesíti e16. Ra bizonyos feladatok telje-

si t re az adott életkorban nem kerül sor, a gyermek viaolke-

dése eltér az adott saint kivdnt normaitól, akkor a fe jlődésbe-

li lemaradós, beilleszkeddsi zavarok - az adott azocializdciós  

feladatok minósázétól ttiggóen - reverzibilis, vad irmverzi.bi-

lie nyomokat hagy a  gyermekben.  

szocializációs feladatokban a biol(51d í 	jQholc íai  

meghatározottság kítlönbizó an a ban szerepel, ettől függően  

rövidebb, vagy hosszabb időszakban S1l rendelkelésre az  elaa$ 
titáehoz.  

y►es szocializ 	feladatok regoldalára sasit leies,  

mo stározott kritikus dő U 1 rendelkozésre mii• 'soké  

hquazabb,.  



A szocializációs feladatok kaztL1, az állás, jAráe ossk-

nem teljesen biológiailag meghatdrosott, mig a ezobati.ztaaás 

pssiahoszociélis elesekból áll. 

A gyermek szocializ4ciös feladeKtatt 0-^ éves korig! as 

alábbiak jellemzik: 

- 145, i rás mel tanul4e3,  , 

(A 10-14. hónapos korra minden gyermek :nerts'nul állni, ,1erni. 

A2 elaaj'titá g idejében most,tkozó külanbsé gek nem kultux lie 

természetnek, hanem lerzyekrabban ra nemekhez knnosolddnak. A 

lányok hamarabb saj4tit jók el, mint a fidk mind a fel41L4 ' t, 

mind a járást); 

- r ttérés  as anyai te iről  A  meaters'  e l ,g á ósra, 

(As adott 3zubkulturi'ban megszokott táp14l4kok foF;vasztAsern 

cask fokozatosan lehet ránevelni a gyermeket. Az elvlílasztto 

ideje i gen kíilönböz8 az egyes népekncl. 17( lunk féléves kor 

után kezd áttérni a gyermek a család 41ta.1 is fogyasztott nte-

lekre, e kezdi elsajátitani azokat a magatartsam'Sdokat, ame-

lyek az étkezési kulturához kapcsolódnak. Kialrkul as adott 

csoportnak megteleld izlése, iginye); 

- a s, obatisztas4g  elsajátit6sa a fcltótlon reflexmeos 

honizmus feltételen re flextevékenyaé,4;, alakuláoa, 

(A "toalett-tréning" hosezu, fdradtsá os folyamat, melynek 

célja a tdreadal.milag elvárt viaelked4unint4k, órtékek, . 

sphinoterek feletti uralom el alt tit4sa); 

- beHzéd, kapceole.ttori intés, 

(A tdreadalmí egyUttéléa feltétele, hogy m gyermek e1selAtit-

se annak a kösassignek a nyelvét amelybe szaletott. a berTdd 
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eszköze a kapoaolattelvétealneue, a további társadalmi szerepeit  
elaa,j$titósán3k. Kit ás fél, hdromóves kordra minden eai;yóaű-  

9égo® gyeswek megtanul beszélni,  hiszen a társadalmi bc:ille,az-  

kedós legfőbb feltétele a kommunikáció.).  

A szocializáció  folyamin az agyén megtanulja a kiirn,ye•  

zet norcaarendsseraít, ez elvárt vis•lkedásmód,okat. A eziilók  

atal nyújtott viselked4si mintát magáivá teazi 'interiorizs►l-  
ja'', emellett a tudatoe neve;lefe, a magatartás órte#kelóse is  

spegiti a tdraadalmívá válás folyamatát. Az elsó szocializáld  

köslSaség a család. A fejlődés megalapos.ásea►ban, az emberi vi.  

selkQde3s modelljének n,yujtásában kiemelkedően fontos,  io3 ~alda-  

ségteljea feladatai vannak. Pszichológiai kutatásokból ir  

hogy a fsjjlődési folyamatban bekövetkezeti hibák,  

kilavit44 1tthető:46 	ftigg. mikor órtia u k;:iroJitÚ  

a asemdlyl.sdget. .t lek;leoróbbi elatazakaszpko8n alkdvotett htbák,  

hilr,nro.s...,..á? 	tr~unax 	1tagmc.raci42.ndább isr:.xoaoa.isoks.x,  

zavarokat.  

A szociális bei2lesscked4shez nem i,IeLendő a testi-biolő-  
egiszaq;,, hanem az írzelai a1a;?.izi:kkó6l.etek kielógiti. af vsl  

_Jte3z•emtett pc;aicho-szociális egészség ia feltétQl® a t::_~ sap  

magatartás  

1:utatuaok 31apján beigazolódott, hogy a 	:1--  

leaskvdés 	a azex4tRt kiDesslism  a osecsemókori érzelmi tap-  

csolattelvitel síkeritőltü•gg. /j3 etibnann, 1962./ Azok a gyer- 

mekek akik osak testi gondoz4st kapnak, 	eho ~=~atatl3n e$r`  ~r.~r.~.;r ~.~rr~r  

-almi k,` .. 
~.-.~: 	heoDiteaiJáciás  tt,.netegyüttes -Ate  

raunkúaselgából isart. Ujabb 	w:Jda~124-ak /He3r1oN, 1958/  
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is itacol t'k 	anya Es a társ szeretetének igenét. Mint a 

vliot ó?iai fejlődés egyik legfőbb teltételét. A megfigyelések 

4e kutat sok kUlfbldi és hazai /Hermann. i?uszka, György/ kóp-

viselői  összeflaggist taldltek a gyermek súlyos szomatikus de  

pszichés ret .reláció {a és az érzelmi aztikséglttek kielégitet-

1ensépe kdsIStt. A hospitalizált gyermekek  értelmi lemartadása 

epj' éren kor után tovAbb fokozódik. Énképalakulásuk, testváz--

latképük, önértékelésük tökéletlen, bizonytalan, zavart szer- 

ved. Csökkent pazichomotoron aktivitásuk nemesek ügyvetlenaé-

pUkben, hanem a beszédtanulásban való lemaradást, beeaédhibá-

kst Akol. ehhez. Tárul a szociális kapcsolatok retRrddcióis, 

amely visszavezethető r. kötód6aképtolenaégre, a hiányos érzel. 

mi kapcsolatokra. 

Az  4rze1mi kapcsolatok kíelé ;ittisének jelentósige a  

pn iohológiá.ban már Proud munkasága óta iamert. A gyengédéig, 

valakihez ta:ctozLis elismerés szükssé letének a kieléritéséhez 

44rera vas szü:06,,„  ezért valamennyi érzelmi  sztiksóglet az enM-

bori kapcsolatok iránti alapsz;ikségletből indul ki. -  As örök-

letesen adott, pozitiv lelki képességek lehető legteljesebb 

kibontakozása nem következik be magától, állandóan sziikség van  
fejlesztő ingerekre, ösztönzésre". /Heh, 1980./ 

A szeretetet, cask tanulás, tapasztalás utj44n lehet el-

zajátitani. A harmónikus anya - 	r00% kaDGslatben  kialaku- 

16 a 	t minden ké sőbbi ó lm kopt 	e ás 	1 e. 

/Ba®dy 14 1977./ 
legkoraibb időben a csecsemő rendellenes szemólyiség 

te jlddéeének oka Alapvető emocionális sztfkeégleteinek kieló- 



gitetlensége. ti fell5déet megalapozó  éaiűce4s,letekj szeretet, 
biztoxa4s. yddittOg. rmotivdo14 j  körny}zet ,  stabilitd®a. 

Sainte  valamennyi gyermeki aztiksíglet szülekapcsolat-

ra t3aasettiggésbe hozhatd a gyermek eliogaddséval, ttteg- 

drtiaivel, vagy  elutaaitáadval. A sse,milyiedg fe jleaztésében 

a pozitiv drselmi ttSltéett kapoeolatoknak elaód].egea, deterrni- 

ndna azerepo van.  
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A bölcsódei nevolórsunka néhány kérdése 

A csecsemő és kisgyermekkori fejlönéa alaptényezője a 

védettség és biztonság,  amelyet az anya-gyermek kapcsolat te-

remt meg. A gyermek ebben az életkorban nehezen viseli el az 

anyától való elszakadást. A  pszichés stresszt rosszul töri, 

minél kisebb, annál érzékenyebb a környezeti változásokra. A 

kisgyermek éntudata még fejletlen, nehezebben tudja magát meg-

védení,elabor icíós készsége minimális. A gyermek egy énközpon-

tú világban 61, a környezethez való adaptációt még nem tanul-

ta meg, csak éppen gyakorolja. Időészlelése fejletlen, kiala-

kulatlan, ebből  következik, hogy az anyától távol töltött idő 

becslése bizonytalan.  Néhány órát napoknak, néhány napot v_  

telennek élhet meg. ieszültsögredukciós lehetőségei minden dj 

környezetben korlátozott, félelme, szorongása fokozott. Kez-

detben még védekezik, agressziv, negativiaztikus magatartásá-

val tiltakozik, az dj környezeti ingerekkel szembeszáll, ké-

sőbb tudatosul elhagyatottsági érzése, feladja a harcot, izo-

lálódik. /Polcz <<. 1976./ 

Az anyához füződó kapcsolat jelentőségét az első h,rom 

évben minden vizsgálat megerósiti, a korai bölcsődébe kerülés-

ről és annak következményeiről eltérő vélemények  alakultak ki 

pszichológiai irodalomban.  Gegesi Kiss :es /1973./ - A csaladi 

jo1legü, megfelelő  anya gyermek kapcsolat túl korai megválto-

zása 63 családon kiviili szélesebb társadalmi jellegövé alaki-

tása - a bölcsődébe kerülés - kűlbnösen ha ez mereven,  dur- 
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vs;n történi4 a vel;e  t aziv ecnQUioniklia  szférákat átc+zövu felté-  

tolQ,s refloxlánook kivúnatoa kialakulását akadályozza*. /146.o/  

Hu a a:,uesemőnek a mtir beépUlt $scessiélyt6l /anya/  való vedotativ  

érs,el:ai elvZdaaatása túl  merev, vagy tdl durva, akkor ez aauu-  

áií,3 trau►gaszcrü hatást  ia kivaltlaat. h gyermeknek anyja  irdnti 

sLociália szükségletét Aanschburg J. /1977/ az érzelmek diffe-  

renci;lódáJíval hozza öeaaefiiggéabe. y  gyermek a 8. hónaptól  

az anyától elssakitva wzeparáciü.: félelmet,  ideken, i.ameretlen  

környezetbon azokatlantól való  feleimet él  at.  A félelem hcít-  

ters:ben as anyához való ragaazkodá:3, a gyermek azeretet első  

m.:kAyilveinuláaa a fügkóu:ai mptivum  áll. A gyermek  félelmének  

oka, az a feliameréa, hogy az azaL,-a t: .vozáeéval azttkaég1.eteinek  

kielégítőjét kell nélktílrizníe.  

ategfigyelések szerint, laza anyam-A.v'eivaek kePcaolat  eau-

tón az új környezetbe - oöleaódébe - kerülő )4yersnek net=s mutat  

:s7testardgiós fc:41alwet,  nom sir,  nem tiltakozik. tiiebzahuzódó ma-  

g+3tart{ma a pozitiv emoció, a harmónikus cealádi légkör  hiá- 

n,út mutatja.  T4l ©róla  anyargyerraek kapcsolat eaetén a biacm8-  

dkibekertilő gyermekek hoaazu ideik ssvéDarációs feleleulben elitek,  

e6res3zivek, negntivi,r:ztikua magatartást tanuaitRna1t. Be}lsóaé-  

i;u:: anya-gyermek kaDcaolat  esetén ccak az elsó parokban,  mu-c at a  

a tLyc:rmek intenziv sze ~ az.•~ciós félelmet,  az er6e ftiggősógi ruoti-  

vum elSaQgiti bEilleazkedését. /itauachburg J.1977./  

Nemes Livia /1977/ szerint a gyermek viselkedése mect-  

vex3ztö. Kezdetben úgy tUnik, hogy  fel sem veszi az elválaíssal  

éu 	új kiirsZyezetbe kurUlesaol kapcaolatos v&ltozáaokat, s;  
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csak jóval k' őbb a. bc1cdődeber kerUlesst kővető hetekben kezd  

tiltakozni, esirni. 	bijlcaódés ariyndróme„, a pszichés traumit  

ktivetó megbetegttdca is késleltetve jelentkezik. .4z any4tól va-

ld elszakadt et szerv-válaszban, pszichoszomatikus beteeseeben  

fojezi ki. "Jár a bölcuődében tbbb a "verek, na gyobb a fdrtőzd-

el lehetőség, mógis 'a  kórokozók aszerint hatnak, hogy a 3zer-

veze3tneak milyen belső ogyen:aúlyávr.l találkoznak. A tapasztalat  

blzt mutatja, hogy  a korai kcit~össe pi ~l~t inkább zavexrOle~g, hőt 

t ,  óu bbi_ lleszkedésru. 	hosszabb ideig es minél ki- 

be ab korban van távol agytermek at y ját J1, annál inkább kihat az  

e ;cisz a szÜme3lyiaégfe jlődésere . /ivenses Livia, ly77.17.o. j Az el-

.szakadás követkuzményei általában nom azonnal jelentkeznek, ha-

nem bizoivoa lat; angámi idő után, ezset1e hetek, hónapok múlva  

magatartitszavarok formájában. fy biilcsódei novoles előnyeiről,  

pozitiv hatásáról csaknem annyi szakirodalom gyűlt öaoze, dint  

uz •lle;nzcix véleményéről.  

±;:1áe~iner. Muszka Á. /1580/ uzerint a kiagye3rmeknak nem  ,isicint  

taeera.'ázkúdltttúaL az anyától való időeze kou livaie 3. Zaveu•talan  

kapcsolat ecsettan márleves kort6l kezdődően kt ro:s kbvetke ~.ltnyek  

ue:lkül 

 

járhat biilcsődebe a yeniek A gyerek 	hogy  

anyjától mindennap el kell válnia, távollétet feledtetik a társ. 

bam egyíittle t éluényei. A csoportos együttlét szolgál brömfor-

ráeul eis biztoneságodabbá teszi a nyertnek számára saját t3ve:-

kenysr gé t . /85.o./ :t második elatc+vben a kicsgyert .k szernéiyes  

kapcuolutainak kire tágul, anyjához fiizüdű ktitóse lazul, foko-

sódik a t# rs iránti erde klődés, ezért igon kedvezően alakulnak  

a  bölcóŰdebe kdrUleb feltételei. 	tír;s irrtí i,;;ny izAr akkor  
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megjelenik a gyermeknél, amikor még valódi közár tevékenységet 

nem tud társaival folytatni. 

A  bölcsődei nevelés előnyeit Kabainé, Huazka A./1980/ 

a  következőkben foglalja ö;s3ze. A  bölcsőde segiti a jermak szo- 

ciális készségeinek  fejlődését, a gyernnok hamarabb  tanulja  meg 

az érettebb kapcsolatformákat, mint az otthon nevelkedett gyer-- 

rűek. A z egvüttmüködéare való készség  korán kialakul, az éret-

tebb társas érzelmek  korábban jelennek meg. .t bölcsőde fejlesz-

ti a  gyermek  törőképességét,  hamar megtanulja az egyUttelós 

szabályait. 1; társas együttlét kedvező hatossal  van az  alkotó- 

kedvre, a tárín jobb partner, mint a osaaládban a felnőtt. 

A.  bölcsődei hatások szerepét a gyermek pszichikumának 

Sejlődésére összehasonlitd vizsgálatokkal elemezték /Szegő L. 

Kassai á. Letenyei K. Bárdos X. 1973.1. Adatokat gyUjtátt`k 

115 caalában és bölcsődében nevelkedő gyermek pszichés fejlődé-

séről. A vizsgálathoz a Gesell-féle normákat használták, amely-

lyel a motoros fejlődést, a beszádkészséget az alkelmazkodáké-

peeséget és az Önállósági mutatókat mérték fel.  AZ  eredmények 

azt mutatták, hogy a családban nevelkedett íyermekek szomatikus 

fedődése - a kisebb morbiditás miatt - jobb volt,  mint a 

böl.cnődében nevelkedett gyermekeké. A moz ,ásfeilődés, beszéd-

készség. ónállóság  mutatói azonban lényegesen kedvezőbben alakul-

tak a bölcsődébe _.14rák kÖ zrtt,  mint a családban nevelkedő gyer-

mekeknél. Természetesen az értelmi fejlettségbeli különbség más 

tőzvezókkel is áeszefügg. A Gi -t igénybevevő anyák többsége 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik, mig a munkába ál-

lók általában az ertelmiségi, magasabb ínkolázottságú anyák kö- 
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zUl kerül ki. Az  otthon maradt gyermekek lemaradását a bölcsó-

dóaekkel szemben a szerzők arra vezették vissza, hogy a ca9•  

ládban az anya lefoglalja magát a házimunkával és nincs ideje  

gyermekével foglalkozni, s a bölcsődéhez képest viszonylag in-

gerszegény környezetben 41 a gyermek. h bölcsődei nevelés ha-

tásait vizsgálva hasonló megállapitáaokra jutottak más kutatók  

is. A  közösségi nevelés kedvező  hatását Kardos /1979/ elsősor-

ban a készgépek és a szociális beilleszkedés területén tapasz-

talta.  

A gondozónőknek kisebb gondot okoz a könnyen beilleszke-

dő gyermek nagatarté 3a, akik liászségesen elfogadják a felnőtt  

iryái  , it~í:~ t. rikler /1972/ a barátsá;gos -eretek viselkedésében  

a hos~ aitalizmu3 ,i, fprwá1„át. ve_szályét lát ia.  .3zerinta, a fel-

nőttek irányitását könnyen elfogadó gyermek érzelmileg fejlet-

len, bizonytalan, senkihez ae kötődnek igazán. Az ép ::zem 1yi-

ségü gyermek  jellemzője, hogy  nem olyan :sertékben alkalmazkodó,  

mint a pszichésen kie yonaúlyozatlan gyermek. bölcsődébe ke-

rülés nehézgégeit Tardos A. /1930/ abban látja, hogy a ycrme-

keknek a bölcsődében le kell mondaniuk a családban kialakult 

azokásaíról, s dj szabályokhoz, életformához kell alkalmazkod-

nia. 3irására, segélykérő jelzéseire többnyire késleltetve  

.reagálnak a gondozónők. Az oltszakadá következményeit, a  

pszichéi károsodást fokozatos beszoktatással meg lehet  előzni.  

i.ardos 	/198U/ tapasztalatai szerint a fokozatos beszoktatás- 

kor kevesebb gyereknek vannak heves reakciói, ritkábban beteg-

szenek meg.  A  beszoktatás az atka jelenlétével kezdődik. .lső  

nap egy árát, második nap kettőt és minden nap  egy órával több  

időt tölt a gyermek a bölcsődében. Csak a 8. napon étkezik  
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e t7;y'itt e: többiikkel óa a 10. napon alszik ott. ?:ét  hét alatt  

fokozatosan megszokja  a bölcsőde sznára új tárgyi, személ { 

környezetét.  

A  bölcsőde igen sérülékeny korban fogadja a gyermeket. 

Bölcsődébe keriiléakor elsősorban biztonságérzetét vesziti el. 

A bölcsőde napirendje, az életrend rendszeressége, helyes rit-

musa, a gondozói személyi állandóság segit helyreállitani a 

gyermek biztonságérzetét. A bölcsőde napirendje a közösség 

igényeit úg y elé;iti ki,  hogy  közben  igazodik az egyén szük- 

ségleteihez.  1_ gondozz s során összhangba hozzák a cz:a1ádi és 
bölcsődei napirendet. A csecsemő és kisgyermek nevelése és  

gondozáset  ep-  Astó1 elválaszthatatlan.  Korábban olyan tévez 

szemlélet uralkodott, hogy a gondozás lenezték, e csak a gon-

dozáson kivüli tevékenységet nevezték nevelőmunkának. A böl-

csődék szervezeti rés miiködési szabályzata /10/1978.Eti.M .ez./ 

a következőképpen határozza meg a gondozó nevelő tevékenysé- 

get:  "A bölcsőde egész személyzetének biztosítani kell a gyer-

mek testi és szellemi fejlődését azáltal, hogy helyes, egész-

ségügyileg is kifogástalan napirendet vezetnek be és megfele-

lő gondozással, neveléssel a gyermek testi-szellemi fejlődését 

irányitják, elbsegitik''. /13ü.Közlöny,1979.1. sz.5.lap/ 

A gondozónő gondozf s közben van kettesben a gyermekkel, 

a testi szükségleteinek kielégitése kapcsán ismerik meg egy-

mást. Csak az odaadó, lágy  mozdulatokkal, szeretettel végzett 

gondozás segiti elő a gyermek személyiségfejlődését, aktivi-

tását, érdeklődésének felkeltését. A gondozás pszichés sajá-

tosságait i:eúkné /198G/ foglalta Össze. / /ábra/ 
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.  helyes ~,olldozá s.  n elős nem a technikai kivitelezésre vonat-

kozik elpősorban, hanem a gondozó égi; a gyermek közötti kapcso-

latteremtés módjára,  a gondozás alatti verbális és non verbális  

kommunikációra, jelzésváltásra. A gyermek és gondozója közötti  

akció-reakció kölcsönhatása, elárulja, hogy mennyire értik egy-

mást, érzelmileg egy hullámhosszon vannak-e.  

A gyermek a kellemes mozdulatok hatására latit, szinte  

belesimul a gondozói kézbe, segit befejezni a felnőtt megkez-

dett mozdulatait, míg durva gondozásra görcsös védekezéssel  

reagál. /Tardos A.1980./ Helytelen gondozás esetén elmarad a  

gyermek és gondozónő közötti tekintetváltás, a gondozónő nem  

várja ki a gyermek mozdulatait, gépiesen cselekszik. hz  platt-

tea tevékenység;  ,jelentősége gondozás közben, hogy a gyermek  

rnentanul;j előre látni a felnőtt mozdulatait, jelzéseit,  várni  

a megszokott müveleteket. A helyes gondozás,  a  rendszerc:3ség  

segit megalapozni az elemi és higiénés szokásokat, érzelmi  

biztonságot nyújt. "r gyerek biztonságérzetének legfontosabb  

eleme, hogy valamilyen tapasztalata van a felnőtt kezéről,  

mozdulatairól '  /Tardos A.1930.94.old./. A szeretet és érzelmi  

biztonság jele, hogy  a  gyermek aktiv, kezdeményező, derűs, jó-

kedvű, játékos és mozgékony. A pszichomotoros .toltság;  az 

ernyOt 	dékenvsá ,,  az aktivitás hiánya érzelmi zavarra,  

hosoitalizAcióra utal.  A gondozás személyességének fokozr sa nem  

jelenti azt, hogy a gondozónő az édesanyát pótolhatja. 2alk  

J./1979/ rámutat arra a veszélyre, ami  a heves anyai magatartás-

hoz hasonló érzelmi kötődéssel jár. _L t!ílzott kötődés a 'Ayer-

mekben kielégithetetlen érzelmi várakozásokat kelt, s később  
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c;;a1Ódásokat, fájdalmat okoz. "A gondozónő nem _Dótolhat im, 

csak helyettesitheti az anyát'.  /Tardos, 1980. 133.old./ 

A gyermek bölcsődébe helyezése nem jelenti azt, hogy 

a sziilő teljes mértékben atháritja a nevelést a bölcsődére. 

}. család nem adhat át semmit a maga felelősségéből. Nem 

ny íjthat kevesebbet a gyermeknek azért mert bölcsődébe jár. 

A bölcsőde nem meKőrző hely,  nem a sztilő pótlús: 	hanem 

olyan többlet  a gyermek nevelt ében, ami hozzájárul és kí-

egésziti a családi nevelést. /Ortutai Zs. 1972./ A nevelés 

társadalmi ügy. A bölcsődei gondozás folytatása az otthon 

elkezdett nevelésnek, csak akkor lehat eredménye., ha a 

bölcsúdei és az otthoni nevelés összhangban van. 
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.i 	_ •  A  i'3ZICILLYU3 FEILőD '"T BEPOI,YAZ07,C CZOCIf~I,IS  

T:IJYEZGI£ Y.L..~J4ilIL1Ll1l}A  

A bölcsődéskorú gyermek a személyiségfejlődés kitünte-

tett /imprinting/ szakaszában van. Az előző elméleti vizsgá-

lódások egyértelműen igazolták, ho gy  a 0-3 éves korú gyermek  

személyiségfejlődése meghatározó a későbbi életszakaszok azá-

r.°.ára is. I{yitott maradt azonban az a kórdéri, hogy adott tár-

aa..dalmi 7razdaeápi feltételeink között, azaz konkrét társadal-

mi szituációban, milyen szociális tényezők határozzák meg a  

személyiségfejlődést.  

Elsó megközelitésre ugyanis a belső fejlődés-fejlesz-

tés tényezőit nem vizsgálva, a teljes, környezet két úton be-

folyásolhatja a személyiség fejlődését: a természeti és a tár-

sadalmi környezet hatásai révén. A természeti környezet  

- amely a természetes /földrajzi, geográfiai, meteorológiai  

stb./ környezetet és a mesterséges környezet / ami.lyen a lakás,  

a ruházat stb. / foglalja magában csak közvetve  , pzdaaár,i n1ap  

útján  lép kölcsönhatásba a szociális környezettel és ezen 

keresztül a személyiségfejlődésével - fejlesztésével. A szoci-

áli s  környezet viszont közvetlem hatást gyakorol a személyi-

ség pszichikus faktorainak alakulására, fejlődésére. Amig a  

természeti tényezők elsődlegesen a személyiség pazichoszociá-

líe komponenseire gyakorolnak meghatározó jellegi.I hatást.  

A gazdasári-társadalríi tényezők hatásrendszere azonban  

a társadalmi fejlődés következtében állandóan változik. Vál-

toznak összetevői, a hatást közvetitő csatornái, bőviilnek in- 
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tézmén;res nevelési lehetőségei, változik az interperszonális 

kapcsolatrendszerben levő személyek kulturáltsága, nevelésre 

való felkészültsége stb. 

Mindez egyértelműen feltételezi, hogy a gyermek személviség-

fesjlődéaét befolyásoló tényezőket folyamatosan elemezni szük-

séges,  ha  egy  adott társadalmi-történelmi szituációban /pld. 

napjainkban/ a személyiségfejlesztés hatékonyságát  biztositar-

ni kiván juk. '. bölcsődéskorú gyermekek személyiségfejleszté-

s it  ugyanis a bölcsőde,  mint gondozó-nevelő intézmény csak 

- részben és súlyát tekintve "másodlagosan - látja el, annak 

legmeghatározóbb intézménye továbbra is a család marad.  

A családban viszont a szülők anyagi helyzete, lakásviszonya, 

iskolázottsga, általtInos kulturáltsága, a gyermek nevelősére 

való felkészültsége jelentős változáson ment és megy keresz-

tül. 

Nem  lehet a bölcsődés gyermek személyiségfejlődését -az 

előző meggondolások alapján - a társadalmi-történelmi fejlődés-

től elvonatkoztatva vizsgálni. .ezt támasztja alá arx, aki úgy 

ha-Lozza meg az emberi személyiséget, mint a "társadalmi vi-

szonyok összességét /Jz.L.Rubinstenin, 1967./, amely egyben 

arra utal, hogy a személyiség 'az embertársakhoz fűződő kapcso-

latrendszer csomópontja" is /Hunyadi Gy.1978. 135./. A gyerme-

ket körülvevő társas-társadalmi környezet a személyiségfejlő-

dés ir inyát - és benne a cselekvés irányát - meghatározó té-

nyezővé válik, megteremti a tevékenység lehetőségét és ezzel 

a személyiség fejlődését. 
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A pszichikus fejlődést befolyásoló szociális tényezők 

vizsgálata éppen ezért minden társadalom folyamatos feladatát 

képezi. Jelen kutatás erre a feladatra vállalkozik, amikor  a 

bÖlcsüdéskorú gyermekek  szociális hatásrendszerét a család 

és bölcsőde intézményrendszerében vizsgálja. 

A vizsgálat célja, módszere 

A vizsgálat a család nevelési tényezőinek hatásrend-

szerére alapozva kutattuk a család szociális jellemzőit és 

vele párhuzamosan a felfedezhető szülői nevelőhatásokat. 

Ugyanakkor megvizsgáltuk a 0-3 éves korú gyermek gondozási-ne-

velési intézményében, a bölcsődében folyó nevelés hatásait is, 

elsősorban az interperszonális kapcsolatok alakulása szempont-

jából. 

Kutatfisunk cik célig az volt, hogy feltár;iuk azt a  

társadalmi. I:özeret, amelyben a bülcsődéskorú f *ara: ek növekszik  

és nevelkedik. Ez a céltételezés azt szop lta, hogy bontsuk 

elemeire a nevelési hatásrendszer személyi tényezőit: vizs-

gáljuk meg a szülők kulturál teágr t és vele párhuzamosan az 

általuk kifejtett ncvelőhatás irányát. A társadalmi valóság 

elemzésének másik oldala: a  bölcsődei nevelőhatások feltárá-

sa volt. A bölcsődei hatások közül is elsődlegesen a szemé-

lyi hatások: a gondozónő-gyermek kapcsolata került vizsgálódá-

sunk  körébe. 

A  társadalmi "közeg", háttér feltárúsánal: célja felada-

tul 

  

 állitotta, l.ogy 
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- rószletesen vizsgáljuk meg a szidók szociális-kultu-

rális státusát, 

- eleraezziik neveltisi módszereiket, 

▪ tárjuk fel a bölcnődóvel párhuzamos támogatói vagy 

ellentótes nevelósi funkciójukat. 

A kutatásunt: másik cól p.. volt a kőt nevelósi tónyezó:  a 

csa}. d ós a  bölcsőde hatótóryczőinek összehasonlitú vizs„á1ata. 

Cólunk szerint azt kivántuk megtudni, mennyire összehangolt a 

kót nevelő intózaóny tevékeny*sőre, melyek az egyirúnyba ható 

tónyezők €s milyen "kettős nevelósre" utaló jelet: fedezhetők  

fel. 

1:z a kutatási cól feladatul állito t ta, hogy ki;lön-Lrú].ön 

elemezzük  a család ós a bölcsőde nevel;;sót ós az egyes r_eveló- 

si teriileteket ha.sonlitsnzk össze. 

Cólunk megközelitósére az alábbi módszereket választot- 

tuk;  

1/ vezetett kikórdezós, 

2/ dok umentua-ar :lizis /a gyermekről szóló bölcsődei dobumen-

tumok elemzőse/, ás 

3/ mélyinter:iú  /az egyóni interjú un. "lágy interjú' forrja, 

amelynek során a kórdezóbiztos átlag, 2 órás ülésben rsósz-

letes adatokat tárt fel/, 

4/ raegfi;velós /a gondozónő ás a gyermek kapcsolatáról/. 

' inter:4oz a kórdósek sorrendjót reghatározva megad-

tuk a válasz regisztrálásának módját. Az interjút az Gltalunk 

kikópzett kórdezóbiztosok vezették le.  A kiképző:: során külö-

nös hanPaúlyt fektettünk a barátságos lógkör /a válaszolási 
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kószsóg/ megteremtósóre, a központilag megfogalmazott kórd3sek 

pontos föltótolóre, a teljes válaszadás biztositására, az 

adott válaszok ellenpróbájára. A kórdezőbiztosok helyes inter-

juviselked:;sót kipróbáltuk, betanitásukra kiilönös gondot for-

ditottunk. A kérdezőbiztosi funkciót egószsSgiigyí főiskolát 

vógzett hivatásos egószsógnevelők töltöttök be. 

Az interjú szinhelye: a bölcsődók vezetőinek irodái voltak. 

A doktimentumanalizis során a bölcsődie "naplón adatait 

használtuk fel a szülők kóresetónek, munkahelyónok, foglalkozá-

súnak azonositása c:ljára; az orvosi vizsgálati naplót pedig 

a  gyermek által elszenvedett betegsógek regisztárlására. Az 

analizis Tmennyisógi ós minősági mutatókat tartalmazott, amint 

azt a megoszlási táblázataink mutatják. 

A raó1yintcriú az összes megvizsgált szülő ós gondozónő 

10 ),-ágra terjedt  ki. Cólja volt: tisztázni - egy Ufós keretó-

ben - olyan interperszonális kapcsolatokat, amelyek a standar-

dizált interjúval nem hozhatók felszinre, igy pl. a sziilő ó s  

a gondozónők viszonya, a gondozónők megelógedettsóge munkájuk-

kal ós a vezetóssel. Az interjú szinholye Minden esetben a 

családi otthon volt, ahol semleges, jó egyiittmiiködóshez nólkü-

lüzhotetlen lógkört lehetett teremteni. 

A kutatási terv / 	sz. mellóklet/ szerint az elkó- 

szült interjúlapokat üróbakórdezós után véglegesitettük. A 

próbatkórdezóst Budapest III. keriiletónek 3 bölcsőd3 jóben 10 

sziilő 5s 10 gondozónő köri ben vógeztük el s ennen, nyomán kó -

szültek el a standardizált interjúkórd sok. 
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Vizsgálati adatok feldolgozása  

A vizsgálatokat a Eudapest Pővárosi 1cnácca Egészségügyi  

Pőosztályának engedélyével a _ őy' o :~i  _~ 
 és s~ eyelósi Intézet  mer. 	~ .~t..sc~...  _..~  

kutatási tervében az Orvostovábbkópző Intézet észlégügyi lő-

iskolai Kara Pedagógiai Intézetével kollaboráciőbsn végeztük  el.  

A fe Mérétit Budapest 7a2 kerü eténe z Oce el valame i Lül-

csadé,il ére kiteriesztettiik. Az interjúk felvótel6re 1931 decem-

ber és 1902. január hónapban került sor. Az adatfelvétel köré-

be a tanácsi bölcsődéket, a hatnapos /bentlakácoa/ bölcsődék  

kivételével vontuk be.  

A mintanagyság kielégitéeére vizsgálatba vontuk a  .~ . 

kerületben 1981. december én 1982. január hónapban bölcsődébe 

járó valamennyi 20 hónapnál idősebb gyermeket, szánszerint  

/N_,' 466 főt, valamint e nagyságrendit gyermekcsoport szüleit.  

.i 20 hónapnál idősebb korcsoport vizsgálatát azért t artottuk 

relcvánanak, mert ebben a korcsoportban már mérhető a család,  

illetve a  bölcsőde  szocializáción társkapcsolatokat kialakitó,  

valamint egészsé *kulturális mintákat követő hatása. Egyébként  

megjegyezzük, hogy ez a korcsoport az összes bölcsődébe járó  

gyermek 07,6 ,y-át teszi ki, tehát a bölcsődei nevelésre vo-

natkozóan mindenképpen szignifikáns. / -' 	sz.táblázat/  

A minta jellemzésére elmondható, hogy - az orazágos és  

a fővárosi adatokkal egyezően - a legnagyobb arányt a 30-39  
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A  minta megoszlása a báles6d4ben  

idő vonatkozásában  

,r 466  

hány hónapja jár  
'Ailc sűd6  be fó  

0-4 75 16,09  

5 - 9 99 21,24  

10 -14 83 17,31  

15 -19 94 20,17  

20 -24 30 8,15  

~..--____._____. 44 .9  , 44  
..... 	

(.sszesen: 66 100  00  

l, minta megoszlása a gyermekek teStvóreinek  
száma szerint  

13/b ábra  

?i =  

Testvárek e~z~u:u;  r~ver~lekEr~ sz ~:~r:la  
• 	

.  

C 

1 

2  

3 

 
, 	 ~

t 

 ~ N' 	s  ValuaJ  

154  

228 

54 

16  

 5 

 

1 I  

33,0  

48,9  

11,6  

3,4  

1,1  

1 0 

Összesen: 466 100,0  
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hónapos koruak alkották /60,5 .,;/.  A btilc sűd{ben eltöltött idő 

tekintetóben a mintában szereplő gyermekek zöme /59,22 ;;/ 5 

ás 19 hónapos kor között veszi igsnybe a bölcscdót. 

tábla/ A  bölcsődóskorú gyermekek egyharmadának nincs testvóre, 

azaz egyetlen gyermek a családban /33,0 /, zömónek viszont  

/4819 %,/  egy testvóre van. / 	sz. tábla/ 

A  Hintába tartozó szülők pletkor szerint zömmel a 25-

29 óves korosztályba tartoznak /anyák: 42,7. /, apák: 36,3 -;/, 

negyven óv felett már elenyósző a szülők aránya /2,7 , i/ 

A szülők együttólóse a minLeiba tartozó 

gyer!1ekekn6l magas fokban jellemzőnek tekinthető /90,1 /, csu-

pán a gyermekek 8,6 -á t neveli egyedül az ódesanya ;:s 1,3 

ban  az ódesapa. Itt jegyezzük meg, hogy az egyedíilnevelós tó-

nye más rokon /nagyezülő stb./ I.özremiiködósót a ;,,nyernek felne-

velósóben nerc zárja ki. A szülők a foglalkozós ós az iskolai 

vógzettsóg tekintetóben a fővárosi átlaggal egyező kópet mu-

tatnal: a mintában 

A mintában szereplő szülők hasonló iskolai v:gzet tsó-

gtiekkel kötött házasságát vizsgálva azt tapasztaltuk,  hogy az 

általános iskola nyolc osztályát elvógzett nők  51,2 	ha- 

sonló vógzettségii fórfihoz ment feleaógül; az  egyetemet, fő-

iskolát végzett nők 51,7 `s.-a választott hasonló vógzettsógü 

házastársat. atr nem ilyen nagyarányú an azonos iskolai vóg-

ze t tségü házastárs választása a ginnáziuni órettnógize ttek kö-

zött /28,7 di.  A szülői, foglalkozását tekintve a legtöbb há-

zasság a szakaunkán férfiak ós F.2 "egyób szellemi foglalkozá-

edi nők között jött létre. 



114 

L_intánkat családonk6nt 1,39 átlagos gyermeklatszám jel-

lemzi, ami  a hazai átlaggal szinte megegyező. 

Vizsgálati mintánkban 20 fó gondozónő ós 5 fv vezető gon-

dozónő is került. Jellemz6sükre elmondható, hogy a gondozónők 

átlagos 6letkora 25,5 6v, 6s 5 6v óta dolgozrrik gondozónői un-

kak5rben. 
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1 vizsgálati adatok feldolgozása 

A  vizsgálat során az adatokat a kérdezőbiz tolok s„yüj t J t -

ték be az interjú-lapok segitségóvel. Az interjú kérdéseire 

ado i: t válaszokat úgy kódoltuk, hogy ,óni J=J:'eidolauárra 1c-

jrenek  alkalmaeak. A kódolsát a kórdeűőbiztosok vógeztók el. 

A kódolt interjúlapok adatait - az előre megadott  kód-

utasitás szerint. - kódlapokra vi -tttík át, erről történt a gépi 

adatfeldolgozás. A kódlapokra vitt adatokat ismótelt ellenőr-

zésnek vetettük alá. 

Az elkészült kódlapokat a i6J' -iL tervezósi ős adatfeldol-

gozási részlege /i3akéscsaba / R 24 ezáritógópen dolgozta fel 

az előre megadott táblatervesek hegfelelően. A gópi adatfel-

dolgozás lehetővé tette, hogy a megoszlási táblák mellett je-

lentékeny számú korrelációs táblát is kórjUnk, sőt arra is 

mód van, hogy  az elemzésnél talált rószletkórdósel:et további 

táblákon vizsgáljuk. 
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A felmérés hipotézisei  

Hipotézisünkben, tudományos feltételezésünkben részben  

elméleti, részben experimentális adatokra támaszkodva Keressük a  

tulajdonsksorok közötti összefüggést. Vizsgálatunk meginditása  

előtt abból az alaptételből indultunk ki, hogy a bölcsődóskorú  

tyermeket körülvevő társas-társadalmi környezet minden faktora  

kisebb ve  i  noxvobb mértóhben.  4e  hatással van a,   _,  ciTcl  nqziclli.- 

L«: f~:.ilődé ~3re.  .:rre az alapfeltételezésre feljogositanak a kü-

lönböző személyiségelméletek megállapitásai, illetve a személyi-

ség fogurnáról alkotott definiciók, helyek zömmel tartalmazzák a  

"társadalmi"  j ellegii komponenst. 	személyiség fogalma az emberi  

individuumot mint a tároadaloi::  tatját jelenti..." /I.Sz.Kon,  

1969.35.0./, a "társadalmi  viselkedés és kommunikáció szubjektu-

mát" /3. G.Anan_yev,? 967. /, 'társadalmi  individuumot", aki gondol-

kodik, beszél és munkatevékenységet végez /A.V.Petrovszkij/.  

:. sf emólyizég struktúrájának alapja viszont a pszichikus funkció-

ban interiorizálódott t •sas viazonv  /L. Sz. Vigotszki j , 1972.  

237.o./. Ugyancsak tételezhetjük a szociális tényezőknek a szemé-

lyiségre gyakorolt hatását ha a ubinstein által felállitott tó-

telt /hogy  t.i. a külső hatások a belső nettótelek közvetitósével  

érvényesülnek/ Leon tyev elmélete szerint rae forditva fogadjuk el,  

. 'i. azt, hogy  a belső és a 'Ulső közvetitésével cselekszik ós 

ezáltal megváltoztatja önmagát. /IIunyadi, 1978. 59.0./  
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Az előző hipotézisünket erősitik azok az obszervációk is, 

amelyeket pszichológusok, pszichiáterek végeztek a szichoszomati- 

kus zavarok keletkezésével kapcsolatban. "A gyermekkori pszicho-

szomatikus kórképek széles spektrumát mindenekelőtt a biolóJiai 

adottságok, az érzelmi -értelmi-ösztönfejlődés kvalitásai, valamint  

w szociális térben állandóan alakuló, változó élethelyzetek hatá-

rozzák meg." /Demcsákné K.I., 1982.99.o./ Ugyanerre utalnak a szo-

cializációs és kommunikációs zavarok következményei is, hiszen a 

szocializációhoz, a, társadalomban való beilleszkedéshez, az 

együttélés szabályainak elsajátitásához harmonikus társas együtt-

élésre, személyes kapcsolatra van  szükség. A személyes kapcsolatok 

serkentik, indukálják a gyermek aktivitását, érdeklődését, kezdemé-

nyezőkészségét, ugyanakkor szabályozzák is azt. A család és a böl-

csőde "interperszonális erőterében" válik a gyermek előbb társas, 

majd társadalmi lénnyé. A társ megvonása az emberi viselkedés in-

gerének 4s modelljének megvonását is jelenti, személyiségzavarok 

forrása lesz. Különösen az anya-gyermek kapcsolat harmóniájának 

van jelentősége a harmonikus személyiségfejlődés szempontjából. 

Hipotézisünk szerint tehát a kisgyermek személyiségfejlő-

désére ható tényezők legjelentősebb csoportját a családi szociá-

lis kulturális tényezők alkotják. Ezért fordítottunk különös fi-

gyelmet az elvált és csonkacsaládokban Elő gyermekekre. Jeltéte- 

1 eztük, hogy ez  a  családi helyzet a gyermeket jelentősen visszave-

ti érzelmi-értelmi fejlődésében, személyiségfejlődési zavarokat 

okoz. Miután a válások száma hazánkban - és a fővárosban különö-

sen - nagy arányú, feltételeztük, hogy ez a családi szociális 

miliő a bölcsődei nevelés ellenében is hat. 
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E jelentős nevelőtényezők mellett kitüntetett szerepet 

a aák a bölcses :. ev::Iőhatasok. Hipotézisünk szerint e hatás-

rendszerből elsődlegesen a bölcsődei gondozónőket kell szárvitás-

ba venni:  elhivatottságukat, gyermekszeretetüket, szociális kap-

csc? attartásukat. Ha figyelembe vesszük, hogy a gondozónők fize-

tése a gyermekekkel foglalkozó valamennyi szakszemélyzet /óvó-

nő, tanító, tanár, gyermekápoló/ munkabérénél alacsonyabb, a se-

ródmunkás munkabérét surolja, úgy kizárhatjuk azt a tételezőst, 

hogy az anyagi árdeleltség hozza a  gondozónőket életpályájukra. 

Feltételezhető a pályaválasztásuknál a gyermekek nevelése iránti  

affinitás, ess a gyermekszeretet. 

Ugyanakkor - a gyakorlati tapasztalat alapján - a<:t is 

feltételezhetjük, hogy jelentős kisgyermeknevelő munkájukra a 

gondozónők nem el6ggá képzettek, órettek. Az alacsony végzettségi 

követelmény, a társadalmi érettség hiánya /16-17 éves kor/, az 

anyai hivatásra és igy a gyermekgondozásra - ápolásra való éret-

lens§g is negativ t6nyezők6nt jelentkezik a bölcsődei gondozó-ne-

velő munkában. 

Végül azt is fel kell tátelezn nk, hopt a szülők nagy 

elfoglaltsága, az ötnapos munkahét hosszabb napi munkaideje, a 

fokozott nunkatemp6 következtében a szülők általános idegranqsze-

XL.W.Agtexh016se nagyobb. Ennek kst ki3vetksz ónyét mutatja a napi 

bölcsődei gondozói gyakorlat; a szülők ingerl6kenyebben bánnak 

gyermekeikkel ós kevis időt szárazak a bölcsőd 3vel való kapcsolat-

ra. Ez  utóbbi azt is eredményezi, hogy a család és a bölcsőde 

gondozó-nevelő munkája között diszkrepancia támad. Ennek feloldá-

sára int6zm6nyesen elsősorban a bölcsőde törekedhet. 
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Az Altalfnoflan mePfo7^?m^4ott hipotóúisünkEt az aldb- 

biakban r6sryletezzüks 

a/ A bölcsőd§korú g,ycrmeket ki3?-iilvevó tároav-tárQa,dal*ni 

környezet minden faktora kisebb-nagyobb  z*§rt§kbers, de hatás- 

sal van a rwyerrek pszichikus fe jlv"dás§re. ?'in§l nagyobb  az el- 

t§r§s a bölcsőde napirendje, szokásrend le, nevelási móds:serc 

4s a tárgyi- szem§l;ri környezetből érkező hatdsok., valamint az 

otthon megszokott 4letrend között, annál nehezebb az adaptáció, 

annál több"adaptáciő+a szindrórk^" ttinettel, szem§lyis§gzavnrral 

találkozunk. Az anyához  fitrődői Mggős§gi kapcsolat erő9s6ge 
L s, a gyermek  szere4etig§ry6nek kielQg3.tási módja, a bölcsőd§ben 

rierhetá_rozca a t- ;rsa.s magatartást §s  a játákkedvet. 

b/ A család szociokulturális mutatói elsősorban az anya, 

általános kulturáltsága, hatáscol van a gyermek pe :ichik us 

fejlőődác5re. 

c/ A zavartalan  szemrlyic§gfe jlőd§s felts ,;elezi, hogy 

az  anya - mint a Gyermek szociokulturális környezetének kulcs-

személye - érett;, órZelmi.leg kiegyensúlyozott legyen az anya'- 

d/ A szülők nagyra órtwLelik: a btilc^ődá:k gondozó-nevelő-

munkáját, fontosnak tartják a  gyermek fejlSdgce szempontjából 

a bölcsődei közvss3gi hatásokat. Az anyagi §s egzisztenciális 

okok mcllott gyermeküket a-.,á3fá1 áv körül azórt adják bölcső- 

dóbe, hogy segits§get kapjanak a gondozáshoz-neveléshez. 

e/ A. bölcsődének fontos szerepe van a higi§nRa szokások 

meryaln.pozágában §s a társas kapcsolatok alapelemeinek elsaj á- 
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IV. x CáAI.;IDI ÉJ BiiLCSODhI NLVZI,ÓIiATÁSOK PSZICBIátJ3 PROBLÉ;tÁI 
 

1 .  A,  . ~ . ~. ..m ,  ~i~~I~yril CARMAiiO  

Az irodalmi adatokban kevés utalást találunk arra Vo-

natkozóan, hogy az otthoni szociális tényezők a bölcsűdéa  

gyermekek személyiségfejlődésire milyen mértékben hatnak. A  

hatótényezők között személyi és tárgyi tényezőket különitet-

ttink el a ezen balul is különös figyelmet forditottunk a népe-

sedéspolitikai kormányintézkedéonek a gyermekgondozási sza-

badságnak /köznapi néven: a GYL -nek/ e tényezők  texturájában  

kifejtett hatását.  

A családi hatótényezők sorában szociális-kultúrális  

faktorokat kerestünk és Hoztuk korrelációba a gyermek szeiné-

lyiságfe ji&Iósének egy-egy mozzanatával. Vizsgálatainknak ez  

a része hipotéziscinknek azon részét kivánja igazolni, hogy a  

szülők együttélésének, kulturáltságának, pedagógiai felké-

szültségének, valamint a bölcsődével való kapcsolatának van  

3 legnagyobb szerepe a coaládi hatótényezők  közül. 

A családi hatótényezők sokaságából igyekeztünk olyan  

alapegységeket, faktoriális egységeket kikeresni, amelyek n  

gyermek személyiségfejlődését elsődlegesen befolyásolják.  

/G. ►d. Állport 198U. 333-353/ i?aktorarualizisünkot mátrixon vé-

geztük el  s több interkorreláció után faktoriális egységként  

az alábbiakat jelölteik ki:  

1/ a szülők együttélése,  

2/ a gyermekek száma,  

3/ a sziil6k iskolai végzettsége,  
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4/ a szülők foglalkozása, 

5 / a szülők káros pszichohigiénée szokásai, 

6/ a szülők nevelési módszerei, 

7/ az anya GYES-en töltött ideje és 

8/ anyagi ós lakáshelyzet. 

Valamennyi egyéb családi szociális tényezőt e nyolc faktorrr. 

reduká lva elemeztünk. 

A  családok szociális jellemzői  

A családot a szocialista pedagógia a felnövekvő nem-

zedék gondozásának, formálásának, fejlesztésének alapvető ne-

velési szintereként minósiti. A gyermeket világrahozó szülők 

gyermekeinek nevelését - valamennyi társadalmi funkcióban - 

természetes és a társadalom által elismert joguknak és köte-

lezettségüknek tekintik. Az intézményes nevelést megelőzően 

kizárólag a család feladata volt a gyermek gondozása, a mn-

kára, a társadalmi életben való részvételre történő felkészí-

tése. 

Az intézményes nevelés kialakulása után - az osztály-

társadalmakban - megváltozott a  család nevelési feladata: a 

család megosztozott a nevelési intézménnyel az életre, a mun-

kara való felkéázités funkciójában. A pedagógia történetében 

olyan áramlatok is elvonultak, amelyek a  családi  nevelés hely-

zetét ős funkcióját a nevelési intézményeknek kivánták teljes 

egészében átadni a  a család nevelési funkciójának "elhalli^át" 

vetitettók előre. A felszabadulást követő évek reakciós hirve- 
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rése a bölcsődék létét is ezzel az állitással kérdőjelezte 

meg: a kommunisták elveszik a gyermeket az anyától és "fa-

lanszterben" nevelik fel. A szülők, elsősorban az anyiík ter-

mészetes ellen411Aaa tükröződött ilyen intézményrendszerrel 

:szemben. 

A szocialista pedagógia szt5molva a csalúdok atruktú -

ri{ jónak és funkció gnak vóltozt sóval, vallja, hogy a családi 

nevelés korunkban is jelentőt funkciót tölt be, a nevelés 

alapvető szintere. A  verségi kötelék mellett a pozitiv érzel-

mek sokaságival megalapozza a gyermek emocion.!lis kapcsola-

tainak, interperszonális viszonyainak fejlődését. A csal dban 

- mint közösségben - 6l5 személyek: felnőttek és gyermekek 

közös élmények birtokosaivá lesznek, s a felnőttek közvetí-

tik a gyermek szómára a leghitelesebben a tárcadalom erkölcsi-

politikai-kultúrdlis szükségleteit, normásit. A teahíd felnőtt 

tagjai mint ul szolg<lnak a x,zrerrneknek, 	a sztllők viselked - 

sének modelljét a gyermek lemásolja. A csalód nevelőfunkció-

jának lényegét jelenti, hogy a kezdetben magatehetetlen bioló-

giai lényt bioszociális személyiséggé alakitja, mind nagyobb 

önálláaágra nevelje, tudatos  alkotó munk4ra ás tartalmas em-

beri élet kialakitására tegye képessé. 

A szül ók együttélése a csald teljességének feltétele. 

A rnegvizsg{lt bölcsődés gyermekek zöme /89,4 %/ teljes csalód- 

ban 461, kisebb részét egyedül álló szülő /anya vagy apa/ neve-

li /10,6 %/. Olyan eset elvétve fordul  elő  /2,3 %/, amikor a 

gyermek egyedül csak egyik szülőjével él otthon, azaz kettőjű-

kön kivül senki sincs a környezetében. A gyermek legalább két 
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szülőjével lakik együtt /22,7 /, vagy testvéróvel /teutvére-

ivel/. A bölcsódás gyermekek háromnegyedénél naEyobb közös-

uégben nd fel: három személy társaságában, 47,4 % négy személy 

társaságában 16,3 %, öt személy társaságban 5,1 21, még ennél 

nagyobb közösségben 6,2 5. 

A megoszlás jól mutatja, hogy elenyészően kevés az a 

gyermek, akinek a családi közösség legalább két másik tér.sat 

ne biztositana és jelest es méh* a nagy családi együttélés /ne3y-

szüldkkel/, a több generációs és több tagú közösségben tnité-

nó nevelkedés. Ez a csoportlétszám mindenképpen bíztosithatúa 

a gyermek számára az első közösségi Élményeket, a mintaköve-

téshez szükséges modelleket. 

Az elvált szülők  gyermekéről feltételeztük a személyi-

ségfejlődés szempontjából ''hátrányos helyzetet'', sőt a veszé-

lyeztetettséget is. A szülők elválása mindenkor érzelmi fe-

szültségek között zajlik le,  ami  - eddigi felfogásunk szerint - 

mindenképpen ártalmas a  gyermek  pszichikus fejlődésére, szoci-

ális kapcsolat alakitására. 

Vizsgálataink ezt nem igazolják. A gyermekét egyedül 

nevelő szülő ugyanolyan gondoskodással neveli gyermekét, mint 

a teljes család. Nevelési módszereik sem különböznek egymástól 

szignifikánsan. Megvizsgaltuk pl. azt, hogy lefekvés előtt a 

szülők mesélnek-e gyermeküknek s azt találtuk, hogy a mesél(s 

nem a teljes családokra, sem a csonkacsaládokra, nem jellemző 

/Q=0,48/. itészletesebb elemzés során csupán annyit it .,llapitha.t-

tunk meg,  hogy  az egyuttélők valamivel rendszeresebben mesél-

nek gyermekeiknek az esti lefekvés előtt, mint az egyediilólő 

szülők /d=4.7/. 
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A vizsgálatok nem mutattak ki szignifikáns együttjá-

rást a gyermekek társkapcsolatalakitását illetően sem asze-

rint, hogy teljes vagy csonkacsaládban nevelkednek. /f e0,37/. 

Az  1-3 éves korú gyermekek ugyanolyan arányban játszanak egye-

dül a teljes családban, mint a csonkacsaládban /d=0,6/, ha-

sonlóan nincs jellemző eltérés az 'elhuzódói gyermekek rá-

Wában sem /d=2,3/. A részletes elemzés arra utal, hogy az 

együttélő szülők gyermekei inkább 1 társsal /12,9 %/, mig az 

elvált szülők gyermekei inkább több társsal játszanak szive-

3ebben együtt /57,5 /. Ugr tiinik, hogy a csonkacsalád inkább 

a azélesebbkörii szociális receptivitás /több társ választása, 

befogadása/ irányába, mig a tel jea család a kölcsönös v lasz-

tásu akcepti ció irán',rába hat. 

:findezektál S.gy tüník, hogy az 1-3 éves gyermek számá-

ra a válás ténye jobban elviselhető pszichikusan, mint a ké-

sőbbi életkorokban, Jóllehet ez az életszakasz imprinting  el-

legénél fogva az ellenkezőjét feltételezi. Hipotézisünk elve-

tését azonban az eddigi adatok még nem engedik meg, szükséges 

mélyebben elemezni a gyermek néhány idegrendszeri-pszichés meg-

nyilatkozáaát ahhoz, hogy a kétféle családtipus közötti hatás-

különbséget elvethessük. 

Kézenfekvőnek mutatkozott a gyermek idegrendszeri-

pszichés státusának jellemzésére a gyermek éjszakai alvasának 

elemzése. A  f44lelmi-szorongásos jegyek felderitésére a gyerme-

kek éjszakai sírását, felriadását /pavor nocturnus/ ós nyugta-

lanságát az alvás paradox fázisában, a um szakaszban /Rapid 

.ye Movemnt/. z utóbbit a gyermek alvás közbeni himbálásával 
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jellemeztük olyan alvási állapotban, amelyben már-már "min-

den jel arra mutat, hogy az alvó rögtön fölébred. Ha azonban 

ilyenkor  megkirérel ifik őt különféle hang- és fényingerekkel 

felébreszteni, ez nehezebben sikerül, mint amikor mélyen  al-

szik". /Goldschmidt D. - Halász P. 1983. 14./ A szülői  megf i-

gyeldsekat regisztrálva azt találtuk, hogy a gyermekek éjje-

li sirását illetően nincs egytitt jrás a család teljességével 

vagy csonkasAgáva1 / • 1= 0,14/ sem a eirás erejét,  sem a sirá:i 

gyakoriságát illetően. Egyébként a gyakran síró gyermekek 

aránya is alacsony: a teljes családokban 6,7 %, a csonkacsa-

ládokban 4,5 

Hasonló megállapitást tehetünk a pavor nocturnus meó-

jelenésére vonatkozóan is: nincs szignifikáns eltérés asze-

rint, hogy a gyermek milyen tipusu családban nevelkedik 

/'=0,26 /, sőt a. részletes analizis arra utal, ho gy  a pavor 

nocturnus gyakrabban a. teljes családokban fordul elő /21,9 

ás kisebb arányban egyedül nevelő  szülők gyermekeinél /15,9 %/. 

z utóbbi valószinüleg a hiányzó szülő szeretetteljesebb 

pótló tevékenységivel, a gyengédebb, elkénye .tet5 szülői ma-

gatartással függ össze. egyben utal arra is, hogy az egyedül-

álló szülő képes - ebből a szempontból - kompenzálni az el-

vesztett másik szülő biztonságot nyujtó funkcióját. 

Az alvás Ra szakaszában előforduló nyugtalanság: 

himbálás, a fej veregetése stb. nem kötődik - a vizsgálat 

eredményei szerint - közvetlenül a család teljességéhez, a 

két szülő együttes nevelésáhez. /Q=0,32/. ;fiz ilyen nyugtalan 

alvás eléggé ritkán fordul elő a két szülők gyvermekeknél 



is /2,3 %/, ami viszont a  bölcsődében nevelkedő  gyermekek ál-

talános idegrendszeri pszichés /pszichoszomatikus/ státusá-

ról igen kedvező képet ad. 

Vizsgálati adataink nem bizonyitották tehát azt a hi-

potézist, mely szerint a szülők együttélése vagy az egyik 

szülő nevelő funkciója /a csonka családban/ alapjaiban befo-

lyásolja a bölcsődéskorú gyermekek személyiségfejlődésének 

alapját: az idegrendszeri-pszichés működéseket. A család szo-

ciális meghatározó szerepét tehát más oldalon kell keres-

nünk: szükséges vizsgálni, hogy a nevelést végző szülők /61-

jelenk azok egyiitt vagy külön/ milyen szociokulturális ténye-

zők nyomvonala mentén végzik kedvezőbben gyermekük pszichikus 

fejlesztését. 

A szülők iskolai végzettsége az általános műveltségük 

szinvonaláról ad általános jellegű tájékoztatást, ezért je-

lentős ennek figyelembe vétele a gyermek gondozása-nevelése 

szempontjából. Hipotézistank szerint a magasabb kultdráltságu 

szülők kedvezőbb személyi körülményeket biztosítanak kisgyer-

meküknek gondozásához, neveléséhez, alkalmasabbak ezen tevé-

kenységekre és a nevelőeljárások helyes kiválasztására, al-

kalmazására is. 
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A táblázatból kitűnik, hogy a sziilók egyharmada általá-

nos iskolai műveltséggel, több mint fele középiskolai mtivelt-

séggel rendelkezik. Jelentős hányaduk /12,7 %/ egyetemi-f őisko-

lei diplomát szerzett. Ebből adódóan a várható nevelési funk-

ciók ellátása is magasabb, mint az általános, hiszen a közép-

fokú iskolák kellő biológiai, nem egy iskolatipusban pszicho-

lógiai és nevelési ismeretekkel ruházták fel a gyermekek szil-

leit. Várható ezek után az is, hogy az egészségügyi szakszolgá-

lattól /elsősorban a védőnőktől, gyermekorvosoktól,ápolónőktől/ 

kapott utmutatásokat, tanácsokat képesek megvalósitani pedagó-

giai gyakorlatukban. 

Hipotézistank igazolására induljunk ki a szőlők pedagó-

giai akcióiból, válasszuk ismét a nevelési módszer jellemzésé-

re a gyermeknek elmondott esti mesélést. A 	sz. tábla az 

anyák esti mesélésének megoszlását mutatja iskolai végzettsó-

giakkel összefüggésben.  ' táblából kitűnik, hogy minél magasbb 

iskolai végzettsége van az anyának, annál nagyobb arányban va-

lósitja meg ezt - az érzelmi nevelés szempontjából igen jelen-

tős - nevelési módszert. ;alig az általános iskola 8 osztályát 

végzettek 44,6 %-a, addig a középiskolát végzettek 52,o %-a, a 

felsőfokú iskolát végzettek 79,3 ;o-sa mesél este gyermekének. 

Az általános iskolát nem végzettek és általános iskolát befeje-

zettek, valamint a középiskolai végzettségnek ezen nevelési el-

járása között az egyiittjárás nem szignifikáns /t= 0,27/, mig 

az általános iskolai végzettségnek és a főiskolai végzettségű-

ek mesélése közötti különbség igen jellemző /Q•0,65/, ha on-

lóan jellemzőhek mondható a középiskolai végzettségnek és a 



főiskolai végzettségűek mesélése közötti magasabb arány is  

/Q=0,46/.  

Az esti mesélés előfordulása a szülők iskolai  

végzettsóíe szerint  

100  

50  

0 

~ WNW .. =w .. 	51,3 átlag  
- - ~--- 

8. '1t. 	közép 	felső iskolát végzettek  

A vizsgálatok szignifikáns együtt járást mutattak ki  

a gyermekek társkapcsolatalakitási kedvében, a szociális ak-

ceptációban. A megvizsgáltak körében 55,4 %-os a többi t .rs-

sal való együttjátszás, mig az egyedül játszók aránya 38,0 %,  

az egy társsal játszóké pedig 6,6 %. Az együtt játszók között  

szignifikánsan több a főiskolát végzett szülők gyermeke  

/`=0,78/, mint a középiskolásoké, ugyanakkor az Általános is-

kolát végzettek gyermekei nagyobb arányban játszanak "nagycso-

portban" mint a középiskolát végzettek gyermekei /(,=0,56/.  

A vizsgálatokból úzy tünik, hogy az alacsonyabb és a magasabb  

müveltségü szülők gyermekei közül kerülnek ki a nagyobb re-

ceptivitásu társkapcsolatok.  
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Az új.a, r~~;ni alvá3 eiem::4s3 aorAn mutett:ozó zavsrol-  

raut;oazl{riR ugyrano:aas arra enged következtetni, hogy a maba-  
aabb kulturáltaáss :sziilók b3rertaakai körében 3$it,nífik:insan  

t.,:lacson,r- abb a :::i:1 szakaszban mugrautatY.ozó mosgt£anyugtaiaaaág  

Altalános és középiakolaí végzettek között N0,47,  általá-  

nos éa kúzépí:skolút vegzettek Yósaött 	általánoa es :cS-  

i:skol :t vezettek között  

mondható al ugyanez eg;rértelmiien az éjszakai s;irúara ea  

pavor nooturnua megjelenésére vno.atkozúou. Ebben az öbszafüs-  

gésben ug,yania nincs ezignií'ika.ncia a kiilönböz8 iskolai vég-  

zettoégü aziilók gyQrwekei.n¢k pszic:hoszowatikua sttuaa kti-  

zütt. A  mélyebb elemzés arra hivja fel fi;;yelr:;iinket, hogs; a  

pallor nocturrus wagjelendsét male forrássokbál Le11 ere3eztet-  

ni:nTz ea eh;,rétt:rteni.tnY 	l.ve.l abban, hoa a patológiás  

alvsxtjt éppugy előidézheti alkalornazeriien elófordulú cinocíoná-  

1ic zokk, mint krc;LiL'usa.0 úutu p.,ziclié;, trauma. /D.i::elen I.,  

1982.113/. ftindes: azonban nerc  All a uziílák is3colai végzetts3é-  

L6 ' E1 korrel r .  cicbsir.  

:_zck utár, utalhatunk arra,  hogy  a 3ziilók iskolat  vég- 

zetteége inkább a gyermek azociálisa kesrc3ole.talakitee4t  c:a 

tapcsola.ttart{:.ht betol;'{colja óa az,  alkalmazott nevclársí nód-  

c;zerck jobb kiválasztüset biztosit ja. Ugyanakkor nem mutatha-  

te ki .szigr3fik4nr, e&yütt iárry u a eztilú'd iakolai ví, g4ett::c:Ee  

e:a a gyermck pczicho::sao:nutikus ::avrxr.inr- ~-k előfordulása között.  

A sziilól, foEle.lkozása  mint a cealsidi hatótén,, -ezc~~  

egyike abbál a s:zesapontbóx jelentd::, hogy a munkavógvéEs során  

c:ilyea aiértékti éa irdnyú olftrnd4oral lehet ca kell ©zémolni  



a gyermek nevelésének folyamatában. .Feltehetően más a szelle-

ni foglalkozást végzők és ismét más a fizikai munkát  végzők 

elfártaiiiisának jellemzője, más a munkából eredő diszstres::zor, 

amely a  munka  utáni /cbalüdi/ életre is kihatással van. 

A  megvizsgált gyermekek szüleinek /53,1 ,, -a/ fizikai 

dolgozó: segédmunkás, betanitott munkás, szakmunkás 42,3 ;"r-a 

szellemi foglalkozású: irodai dolgozó, értelmiségi, vezető 

allású szeim:ly,  , a többi egyéb fog1alkozasu. A gyermekek 

2,4 ának egyik szülője nem dolgozik. A  megoszlási adatok 

jól mutatja, hogy a  nők  /anyák/ között magasabb aránya a 

szellemi foglalkozásu /64),7 W, mint a férfiak /apák/ között 

/23,8 /, ugyanakkor szakmunkásarány éppen fordítva jelent-

kezik: magasabb arányban a férfiaknál /56,7 5 ,;/, mint a nőknél 

/17,4 	eár ebből is következtethetünk arra, hogy az anyák 

inkább szellemi-idegrendszeri megterheléssel, az apák fizikai-

idegrendszeri megterheléssel /fáradtsággal/ érkeznek haza és 

ilyen ezomatikus és pszichés állapotban végzik pihenésűkkel 

párhuzamosan gyermeknevelő tevékenységeiket. 

A szülők foglalkozása elsősorban a gyermek bölcsődé-

ben töltött idejével mutat eg yütt járást. A közhiedelem sze-

rint legtöbb  időt a fizikai dolgozók  gyermekei töltenek a 

uevelési intézményben, a valóságban pedig a szellemi és értel-

ulisébi szülők gyermokeí. A  fizikai szülők gyermekei átl ago-

Jan 9-10 órát, a szellemi dolgozók gyermekei pedig napi 10- 

11 órát töltenek a bölcaődáben. A  11 órán td1 bölcsődébon ma-

radó gyermekek szülei közül 73 `,L-ot is az értelmiségi és ve-

zetőáll.sú azül5k tesznek ki, azaz az értelmiségi ée vezető 
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>ólléaú szülők később viszik haza gyermeküket a bölcsődéből, 

mint az egyéb foglalkozásuak. 

Ebből a tényből azt a következtetést lehet levonni, 

hogy a különböző foglalkozású szülőknek mis-mása időtartam áll 

rendelkezésre az otthoni nevelés céljára. Ennek megfelelően 

a gyermek otthon hosszabb vagy rövidebb időtarts mu élmények, 

értelme, emocionális kapcsolatok /szeretet, bizalom, eat ttér-. 

zéa, törődés stb./ hatásrendszerébe keriil.A ozignifikancis . 

vizsgálat azonban fizikai és értelmiségi szülők gyermekeinek 

bölcsődében való hosszabb-rövidebb bennhagyását csupán eset-

legesnek minősíti /Q.0,33/, amiból következik, hogy e tényből 

a nem lehet közvetlenül a gyermekazeretere, gyermekvárásra, 

vagy épp ellenkezőjére: a gyermek távoltartására következtet-

ni. 

1.z  egyt!tt jár{. ok elemzése arr a  is utal, hogy a gyerme-

kek pszichoszomatikus st{tuca, alvászRvarai, pavor nocturnusa 

nincs korrelécióban a szülök foglalkoz^sável. 

Az anya gyermekgondozáson töltött ideje - mint csalg-

di szocializációs előtörténés - alapot szolgáltat a gyermek 

pszichikus fejlődéséhez, ezért vizsg{latára órdemes rövidon 

kitérni. A  csal€£d szociPlis hatásrendszerében jelentős helyet 

foglal el a gyermekgondozási idő tartalma: mennyi  időt  vett 

igénybe az anyu, a hárcméves gyermekgondozási szabadság lehe-

tőségéből. Ez az idő ugyanis  a  legkritikusabb életszakaszban 

nyújt lehetőséget az anya,-gyermek duáluniójából adódó nevelé-

si feladatok ellátására. Meellapitható, hogy a dyermekgondo-

zási szabadság bevezetése óta eltelt másfél évtized alatt a 
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szabadság igénybevétele egyre csökxenó tendenciát mutat. t:ér-

des: mely csoportok veszikiínkább igénybe a hároméves gyermek-

gondozási szabadságot. 

Ha a gyermekgondozási szabadság igénybeveteiét elemez-

zífk / - + • sz. tábla/, ugy azt tapasztaljuk, hogy mennél alacso-

nyabb az anya iskolai végzettsége, annál hosszabb ideig marad 

gyermekgondozási szabadságon. Egy éven belül megszakitja gyer-

mekgondozási szabadságát a 3 általános iskolát végzettek 24,8 

%-a, a közepiskolát végzettek 32,8 ; -a és az egyetemet-fóísko-

lát végzettek 42,6 %-a. Két ev felett az alacsonyabb iskolai 

végzettse giiek maradnak nagyobb arLnyban /24,8 igy/ G i-en, 

mint a főiskolai végzettségüek /13,1 %/. Nem  ilyen egyértelmű 

a kiílönböző foglalkozasu anyák gyermekgondozási szabadságon 

tötött ideje. Egy biztosan megállapitható / 	sz. tábla/: a 

szellemi foi;lalkozásuak, értelmiségiek és vezetáállásuak cis 

t'iredaxe marad ket even túl gyermekgondozási szabadságon. A 

GLiJ megröviditese azonban hasonlóképpen jellemzi a Reged- es 

betanitott munkakörben dolgozó anyákat is, köztük és a szelle-

mi foglalkozásuak között jelentektelen az elteresi arány 

/sd=1,5/. 

,Y:indebból kikövetkeztethető, hogy az anyák foglalkozá-

suktól fi,iggetlenül törekszenek arrps, hogy a törvényesen bizto-

sított 3 éves gyermekgondozási szabadsagukat megröviditsék. 

tény társadalompolitikai elemzése az e é3zség3zoeiolúgusokat 

mindjobban érinti, a feltáró Faunkát az Egészségügyi Miniszté-

rium Egészségügyi 3zsrvezesi-tervezési intézete irón, it ja. 
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.z otthonok tárovi körnwezete. felszeraltsére  ugya sak 

::zámitásba jöhst a gyermek személyiségfejlesztésének tényezői 

között. A rossz lakásviszonyok, az együttélők nagy azéra /zstí-

foltsá'/, a higiénés felszerelések ugyancsak kihat4ssa1 lehet-

nek a gyermek testi /szomrltikus/ és idegrendszeri-pszichés faj-

lődésére. Vizsgálati csoportunk az 6.1talánoa fővárosi lakás-

helyzetet tükrözik: 

1 	szobában 61 	21,2 W; 

1,5 - 2 	szobában él 	24,7 

2,5 - 3 	szobában 61 	25,2 

3,5 - 4 	szobában 61 	6,6 

4,5 - 5 	szobában él 	17,8 % 

6 szobána többen él 	4,5 % 

A lakásviszonyok következtében hátrányos nevelési hely- 

lettel E1 gyermekek egybtöidénél /1.2 s'/ lehet számolni, a gyer-

mekek zömének ilyen hbtr€nya nincs. A lakás mint alapvető lét-

feltétel biztositása nem jelenti egyben a lakás kulturált be-

rendezését. Ezek az adatok ugyancsak nem utalnak a nevelést 

erősitő vagy gyengitő berendezettségre, igy pl. a gyermek ját-

szósarkának, alvóhelyének kialakitására. A vezetett interjuk 

alapján a lakások 11,2 5o-a rossz /szűk, sötét, vizes, régi/, 

megfelelő  /higiénékus, J61 berendezett / 62,4 és 26,4 i.-a 

modern 061 felszerelt /.  

A lakásviszonyokból a tisztálkodási lehetőségeket kie-

melve meg liapitható, hogy csekély kiveteltől eltekintve 

/3,4 20/ mindenütt van ftirdési, zuhanyzási lehetőség. A szülők 
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81,5 -a rendszeresea naponta fürduti 	6,,rérla k(;t, 

ként biztosit fordást 14,5 w, hetenként kotszer 2,1 

szeíWlenül végzi gyermeke  fürdetését 1,9 %. 

cérnánk szempontjából a lakásviszonyokat és az 

rendezését csupán a szomatikus fejlődés, a higiénés 

szempont jóból vettük f i6yelembe, a felszerelés 'min  

elemzése ug,ranis messze vezetne eredetileg kitüzött 

dási témánktól. 

kc: tnapon- 

;ó és rend- 

otthon be- 

neveles 

denolda.ld -  

vizsgáló- 



A szülők kulturáltsága, pedagógiai felkészültsége 

A  szülők általános kultúráltsága, iskolázottsága nyo-

mán elvárható a gyermek nevelésére, egészséges személyiség-

fejlődésére vonatkozó ismeretek birtoklása. A kultúráltság 

alatt azonban nem pusztán az ismeretek megszerzését értjük, 

hanem a viselkedés  kultúráltságát is, köztük a gyermek neve-

lésére vonatkozó helyes magatartást /pedagógiai kult úráltsá-

got/, az egészség megvédésére, megőrzésére és fejlesztésére 

vonatkozó egészségkultúráltságot is. 

A  szülők csupán akkor képesek gyermekükre hatni, fej-

lődésüket elősegiteni, ha megfelelő időtartam áll rendelkezé-

sünkre a gyermekkel való foglalkozáshoz. A vizsgálat adatai 

szerint az édesanyák alacsony arányban veszik igénybe a társa-

dalom által biztositott gyermekgondozási szabadságot, a meg-

engedett 3 éves határidőn belül megszakitják szabadságukat, 

visszatérnek munkahelyükre. Ezzel a ténnyel párhuzamosan a 

gyermekek korábban kerülnek bölcsődébe. 

A  vizsgálatban szereplő anyák közül 32,4 % már egy 

éven belül megszakitja gyermekgondozási szabadságát, ami jel-

zi, hogy a gyermekkel való együttlétnél, a gyermek nevelésé-

nek jelentőségénél sokkal erősebb más motivumok játszanak 

közre. Az egyéni megkérdezések tantósága szerint az anyák leg-

nagyobb számban / 76,6 %/ anyagi indokok, munkahelyi elő nene- , 

W, miatt szakit jók meg szabadságukat. Más szóval ezt .így is 

értelmezhetjük, hogy a szülő nőkben ma még csak kisebb arány- 



MIR 

ban hat motiv4161i a vvermekkel való közös  egyilttlét,  az anya  

ilyen irfínyú 1r4r_ e.  

A eyermekgondozá.eí szabadság ®ásodiL harmadát a vizs-  

g~lt anyák 43,9 	tölti ot than gyezraQkévo:.., azaz a vizsgált  

bölc.,ódó::kerű lAsermekek közel felének van csak lshetasúlar a naP  

m~cn órá iáblip a;.a;t,.,t;wval Q,? ►n+e. !0.M adatok aa•ra ergednek : et-  

k‘ztutni, hogy ezocialiarta tárcada3munk egyik 2egnragyobY, rivná-  

ny€.: a háros008; Eyernekgondosisi szabadság igaxi taevetele ko-  

rs=.ntsom tel jeskör. Lrthet 8ea hibayzik az anyák igery  e axma,  

hogyeranuk.iiket map* neveljék. Az  anyák redagógíai kultürált-  

stírán,ak ez a mutatója társadalmi raórettt problEmit  ~elez. 

A ezül3k körében végzett felmérés szerint ugyanakkor  

nagy :szárabaa találtunk a * sxakazer'.!" novelue iránt  Ó1d-.  

ket. A  bciceőd::akcr,i gyermekek családjában az alábbi pedagógi-

ai könyveket, folyóiratokat találtuk:  

cidit tud  air a kisbaba? /Medicina, 1975/ : 2,1 *  
kör~,Tvt.:ra corozat /i1NF-Xousuth,19830/ : 21,4 ; ~ 

kiz:l eaikona /Koseuth,1966/ : 0,2 %  
A csecsemő ,gondozisa-nevelése /Medíoiaa,1980/ : 42,8 %  

pszioáológia aaülwtnak /Gondolat, 1981/ : 0,2 %   
pedagógiai téai jú könyv : 28,7  

C3alAdi Lap /Magyar ti'örZskereezt Lapja/ : 23,5 A)  
Gyermekünk /tiuv.Min. 6a a HN:r laF.ia/ : 1,7 %  

Nők Lapja : 14, 60;  

inegvizagált szülők körében előforduló pedagógiai  

könyvek es nevelési tc:nakörrel foglalkozó folyóiratok aránya  

48,2 %, ami az irdaos információ, a miuvelódwsi forrds emelke-

dő tendenciájára utal.  
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.1  sziilók egészwégpadagógiai kultúráltságnak jellemzé-

sére - vizsgálat»nr során - a gyermek lefekvésének időpontját  

választottuk mutatónak. a szülők által felsorolt könyvekben, 

folyóiratokban kitüntetett helyet foglal el a kisgyermek alvás-

igényének kielégitése, a lefekvés időpontjának meghatározása. 

Azon szülők számára, akik neveléssel foglalkozó Szakkönyvet 

nem olvastak, a bölcsőde nevelőtestülete - szülői értekezlet 

alkalmával - ugyancsak tájékoztatót adott a lefekvés időpontjá-

ra. A gyermek otthoni lefekvésének optimális időpontja igy 

minden szülő számra közismertnek vehető. 4z egészségkultú-

ráltság mértékéül igy a javasolt időponttól való eltérést vá-

lasztottuk. / 	sz. tábla/ 

A gyermek lefekvésének megoszlása 

sz. tábla 	 N = 466 

A 13fekvés 
időpontja 

a  gyermekek  
száma 	százaléka 

20 óra előtt 224 48,2 

20,00 - 20,30 171 36,6 
20,31 - 21,00 23 4,9 

41. oo után 48 14.3 

Összesen: 466 100,0 

A fenti tábla adataiból kiolvasható, hogy a szülőknek 

több mint fele X51,8 ' , / nem tartja mek, a pedagógiai szakiroda-

lom, a szóbeli tanácsadás által javasolt - 20 óra előtti - le-

fekvési időpontot.  Ez a kultlirgl . tsá,mutató diszkrepanciára  

utal a szülők pedagógiai ismerete és helyes magatartáua között. 

A helyzet megváltoztatása a szülők pedagógiai kultúráltságnak 
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folyamatos emelésétől várható, ami viszont a bölcsődei gondo-

zó-nevelő szakszemélyzet ilyen irányú tudatos és szakszerei  

felvilágositó, tanácsadó, meggyőző tevékenységét tótelezi fel.  

Hasonló egészeégvkultur,kis mutatónak fogadtuk el  azt  a  

tényt, hogy  a sellők dohányoznak-e abban a helységben. amely-

ben a gyermek tartózkodi.v. A vizsgálat eredménye szerint a gyer-

mekek seileinek 32,4 M-a dohányzó, közülük azonban csupán 14,6  

dohányzik abban a helységben, amelyben kis gyermek tartózkodik.  

A dohányzó szakba 45, 1 %-a - dy erme kérd való tekintettel - tar-

tózkodik attól, hogy gyermekét ''pas:xziv dohányosai- tegye, az-

az kitegye a fost és az égési származékok okozta egészségkáro-

sodásnak. Bér az arány nem kielégítő, mégis a dohányzó szemé-

lyek fokozódd teakontroll 'ára és pedagógiai jelle ,U önmérsÉklé::-

.re vonatkozóan is ad jelzéseket. Ha a szülők dohányzásának mér-

tékét, a dohányzás helyének megválasztását a családi, otthoni  

tényezők és kultúrális mutatók ösr zefüggésében vizsgáljuk, nem  

találunk korrelAciót a sztilők iskolázottságával, együttélésével  

/Q=0,03/, életkorával A=0,2/, nemével.  

sz  ül k kultúráltságát, pedagógiai felkészültséoét  

ismereti ós nar.;atartási oldalról elemezve olyan hiányoss ;Rokat  

fedezhetünk fel, amelyek a gyermek harmonikus személyiségfejlő-

dését,  - elsődlegesen: a pszichoszomatikus fejlődését - akad4  

1vozzák. A bö).csődéskorú jveymekek szüleinek  telvilá~ sít ~se,  

nevelése ma még_ szervezetlen feladat.  I.  legtöbbet a bölcsőde  

tehet. A bölcsőde gondozónőit a szülők "nevelésére" az iskola-

rendazerti oktatásban és a továbbképző tanfolyamokon kell felké-

sziteni.  
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..elc~ s a családban  

A családi nevelés hatótényezőinek elemzése során vizs-

gálat tárgyúvá tetűik a  e nek szociális helyzetet a család-  

. 	a szülőkkel és a testvérekkel kialakitott kapcsolatait,  

viselkedését játékos körülmények kezött, a szabad önkífejező-

déa /illetve a félelmi-szorongásos helyzet/ megjelenését, va-

lamint a szociális helyzetet minűsitő pszichoszomatikus ttinet-

me gnyilvánult sokat .  
~, calr.di .szocializációban - a 0-3 éves gyermekeknél -

az anyának kitüntetett szerepe van. A vizsgált gyermekek élet-

kor szerinti megoszlása az alábbi:  

0 - 1? hónapos  

13 - 24 hónapos  

25 - 36 hónapos  

36 hónapnál idősebb  

14 gyermek  

64 gyermek  

205 gyermek  

108 gyermek  

/3,0 %/  
/13,7 ;~/  
/41,8 %/  

/41,5  i 

bár a megoszlásból kittinik, hogy zömmel 2-3 eves gyermekek caa-

ládi nevelésenek elemzebe kerúlt a mintába. A mintában szereplő  

gyermekek anyáinak megoszle sa azt mutatja, hogy a eziiló anyák  

zöme 86,9 r3 ?0-34 év közötti, azaz a leginkább fertilis korú  

/terhessel; kihordaaára biológiailag legalkainasabb/. A vizsgá-

lati csoportba "kései" gyermekkent csupán 12,5 ro kertalt. Ezek  

az arányok megegyeznek az országos arányokkal, igy a mintába  

Került gyermekek és családok elemzésénél további biológiai  

faktorok felvétele nem indokolt.  
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^L t-erznek szociális környezetét már jellemeztük abból 

a szempontból, hogy teljes vagy csonkacsaládban nevelkedik-e. 

:ezt találtuk, hogy a szülök valáeából, különéléséből azigni-

fikrna pedagógiai eltérések nem adódnak. hasnál jelentősebbnek 

itéljük meg a család belső szerkezetét, testvérek jelenlétét, 

a szocializ' cióhoz nélkülözhetetlen interakciós erőtér nagy-

s<ág$t, martékét. Ennek felderitésére előbb eset vizsgiltuk, 

hogy a testvér nélkül nevelkedők kikkel tartrének társas kapcso-

latot otthon, illetve a bölcsődében. Azt találtuk, hogy a 

testvér nélküli gyermekek zöme szivesen j ítszik a szülőkkel 

/91,5 'A  V,  azonban jelentkezik olyan gyermekcsoport is, amelyik 

az otthoni környezetben elhuzádá, magányos /8,5 ro/. Miután az 

ilyen "magának való gyermekek araárasa viszonylag magas /a min-

tában: 40 fől, utánkérdezéssal kivántuk felderiteni a magányos-

ság jellegét, illetve okát. Az anyák explorációjából kitűnt, 

- az elhuzódást az anyák "jó jelnek" tekintik /65,C o/ d  q 

a gyermeket nyugodtnak, befeléfordulónak rninősitik, olyannak, 

aki egyedül is jól el játszik, akitől a szülök `nyugodtan' dol-

gozhatnak; 

- az elhuzódás a szülők elfoglaltságából következik ?5 %/ 

nem érnek rá a gyermekkel foglalkozni, `'idegesiti" a  gyermek 

a szülőt; tudatosan magára hagyják a gyermeket; 

- az elhuzódás miatt az anyák kibebb csoportja aggódik 

/10 %/, a gyermeket "gyengének", "félénknek", ''rossz alvónak-

minősiti. 

 gondot az a cJo ort alkotja, ar.ielyikbon a 

gyermek rákényszerül az egyedüllétre, amelyben nincs alkalma 
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lehetősége a esal4d felnőtt tagjaival  való rendszeres inters*.  

cióra,.  

Az otthoni tapasztalatokat a gyermek bblosódeí tárakap-

csolataira kivetitve, magasfokú korrelációt találunk ,&=0,83/  

rz otthoni elhúzódás éro a bölcsődei társnélküli játék között.  

bölcsőde sa.jaítos szociális miliő jeben kevesebb  az  elhuzód 6,  

egyedid játszó gyermek, mint otthon: 

~ editl játszik a testvvr n'lküli gyermekek 250.  

elhuzádő a böloaódéb©n a tastvérz l rendelkezők 4,C,   

elhuződó gyermekek azokból korteltek ki, akiket a..: édes anyák  

'°idegcyeni;;e:séL ;el " jellemeztek, illetve szándékosan araóra  

hagytak. Azok a gyermekek, akik otthon szivesen játszanak ogvre-

diil, a: bdlcsődei yyermekközös:ságben szívesen választanak maguk-

nak jritszótársat. Ugyanakkor jellemző rájuk, hogy tárakspcsola.  

taikban cask a pára; kapcsolati jutnak el, tL bb társsal való  

kapcsolatuk - rakéta-jellegit megfigyeléssel  ellenőrizve - igen  

laza, rövid idei, tartó /az éttagosan mért kollektiv manipulá-

ciós idő egy alkalomra vetives 3,4 per©/ és esetleges.  

A gyermek szociália helyzetét a családban jól tükrözi  

az ide,iFenl,azer f1.znkeiqigl,is 411sM:ot4nak ,  néhánr;- - a szülők Al-

ta].  is reesztrúlható - jelei, icy  pl. az al.via minősége, az  

enuresis is enkopresis előfordulása. Az  alva zavarait,  ve1r~- 

mint a zFirdízon zavarait cccsk ritka esetben rninőFSithet jük orga•.  

nilnue eredetüne]c, lesayakrabba.n pszichogén tényezők hozzák  

es'Pket létre. A caalQdi rn12i:Sbon a szobatirí9tas{gra történő rá-  

kér_yszeritép, e  testi tsi.intetés, az 	elhanyagelteéz képe- 
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zi lei-többször a funkcionális zavarok oki hátterűt. /Bbszár-

:-iénfi Z.-3runcckor 1;;.1979/. azért vá.lcuizcottuk a bálceődéu-

korú gyermekek otthoni szocializáció j ~ .nek .rrut utó fául az  alva 

zavarait, u gyermek pótcselekvéseit €a funkcionálim zavarait.  

Az anyák kikérdezése ,porán első megkbzelitéaben a  

gyermek áitglánou érzelmi' hess tetet  viz +g íltuk. i.egkérdeztUk;  

megitéléaük szerint  a ,gyermek mennyire tekinthető "sirösnak ' .  

v ~,lt zai; 

 

alapján a megvizsgált gyermekek  közül 

- nem tzinőetil Atirc+unak /azaz: kiegr7ar,ealyozoct/ t 52,7 r7J,  

ritkán uir, de okkal t 40,9  , 

g rakran air /ok nélkül is/ : 6,4  ;.;. 

A szülői megitéléeben a gyermekek c:rzelmi etabilitáua  3Elc:i.ilc 

meg, kivételt egrr kisebb csoport jelent az t4reolui labilít{../:-

va/. A uzülói megitélée kinkretii'lÁrsúra meí kérdeztük, hoL  

gyermek  alváa közben hibál ja-e magit. Kiderült, hogy gyakran  

vigez ilyen raoagáat alvás közben 2,4 	ritkán /hetenkcnti  elő- 

forduláaeal/: 400 %. A kontroll-adatok tel jea megteleld:. et  

mutatnak a gyakori air[a tényével.  

trá3 metközolitóaben vizsgálva az idegrendszer funkcio-

nális állapotát, kitértünk az alvós közben előforduló beszéd-

re. Rendszeres, ijesztő álomtartalmakat visszajelentő ej3zskai  

beszéddel csak a mecvizsgáltak 2,3 .-fiinál találkoztunk. _Izgi-

ket a jeleket is azok a gyermekek mutattak, akiket ddossany juk  

sirósnak" minósitett.  

Az ideg,ronci.azer funL•cioná.li. állapotinak mecitíltiaéhez  

felvett  enuresis  ára enkoprezsis nem  minősithető egyertelmáen  
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rmr,'ers:;zlv jegymsk• As adott  életkorban ugyanié a hólyagüriteJ  

es a záróizom taüködés teltételes reflexinek kialakitása nem al.l-  

rédik le , igy as enuresist 	enkopreaist nem lehet egyyértoL.niien  

f'unkcion4lis zavarnak minősiteni - leLfel jebb a rendszeres  

Yordulá;, esetén -. A azobatíszta:ság teljes hiánya viészQutalhat  

nevelési, :+zocializAclós hibtíkra, híányoaaá,gokra. Igy Mgitélve  

• kérdóet, funkcionális zavarral rendolkQzánek minaeithet jiík a  

alesvizagáltak közül azokat, akik rendszorc:a á ~ -~,-bavizelő: /7,4  ~ 

illetve nappali bessikslSk /0,4 %/. 	az arány a azoci:{lis  mi= 

liő hatásának kedvező vozesait ttart3$i visssa.  

A kiagyss'ek póto4olokvósatima  elstsise során a il;a,{  

szervéivel való játékot emeltlik ki. As édesanyák megfi, yelesa aű4;-

rint: állandóan a nemi szervóval játazik: 0,4  , 

gyakran játszik nemi szervével: 	2,4  

ritkán /legtöbbsztár .gyérelem esetér./ játssik nemi ézervő- 

vo l : 	22,7 %.  

TJ janez a pótcselekvés a gondozónap megfigyelése alapján /ugyan-

ezen yermokcsoportban/ a bölcsődei körillménysk közvitt 3'  tkább  

/15,(X:!/.  

gondozdnói mogfigyelis szerint  

'4llandóan a nemi szervével játszik: 0,4 %,  

gyakran játszik a nemi szervével: 0,4 %,  

elvétve /frusztrált helyzetben/ így- játsziké 14.17 p.  

vizag4lati adatok arra engednek kl$votkeztetni, hogy a bblcsá-

dei gondoz6-zsw1ő tevéken. at5g során a vegetativ idegrerd83er  

funkcion lis savarait ellenstlyozni lehet. Az  enuresis é enk p- 
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resia szituticiához való kötiittadge azignifikAnean kimutethnt$ 

/r•0,7/, seas a öiilcsődei nevelőmunka sorgn annak pszichohigi-

énás korrekció j'ra mád van. 

iia a cuaZád hatótényezőit a gyermek p:azichikus fe31ó- 

dó:aének alapfeltóteleként fogadjuk el, akkor a gyermek pazichi- 

ku.a fejlődésének kritikuu pontjain mutatkozó zavarok egyben a 

e.aalád hatdt6nyuzóit ia miná3itík. i,;bból a szempontból vízag41r• 

tuk agyQrmekek  ilzma  viaelkedé+sinek alakuláeát a ccaaládi :azo— 

cializtíoió keretei kőzött. .► z anyák atind#itáse szerint a gyer- 

mek©k u6yharraada /33,0`,ti/ tanuuit otthoni körúlmónyok között  

daco.l, kövLte16 magatartáat, 3,5 ,:: vi;aszahuzódó taagatartáat, 

félénk:aóget, a gyermekek  zöme /58,5 	azonban kiQeyenaúlyo :ofi.t 

tirzelmi reakciókat mutat. 



A bólc35dei nevelóhhe,trások 

Bt3lesóciéskorú gyermekek személyiségfejlesztésében az 

anya  /a család/ mellett a legjelentősebb tényeső: a bt3lcaőde. 

A bölcsőde iond.or ó-neveló  intézmény az egészségfígr szakirányi- 

tása alatt.  ?!int gyermekintézmény elsődlegesen a szo:aatiku3 

fejlődés zavartalanaigán őrkt3dik, de azzal párhuzamosan a 

i,:azichikus fejlesztést is feladatának tartja. :.z utóbbi szem-

lélet csak az utolsó évtized s3zemléletváltozáaánaJ,c eredménye-
ként keri.üt a bi3losódeí miikiidési szabályzatba. Hosssú évtise- 

deken át a biSlcsődd:t c,aupán egészségvédő, a Gyermek testi fej- 

lődéaét segitó, betegséget megelőző gyermekintézményként tar- 

tották számon. 

,bből az egyoldalú megitélésból az emelte ki a bi;lcaő-

dei gondozó-nevelő munkit, hogy az eg szségtigy mindinkább fi-

gyelembe vette az gigászság-betegség alakulásánál a t rsadalmi  

,tchayuiLk, jelentőségét. Az orvostudományon belül a pszichoszoma-

tikus szemléletnek /Császár G.y.1980./, a szociológiai eaegkö-

zelitésnek /Losonczi . 1979. Makara  T.'.  1979. Buda 8.1979. 

Tétényi J.1979./, a pazíchohigiénés profilaxisnak /székely L. 

1982./ dj lehetőségei nyiltak meg. Az orvosi pszichológia és 

szociológia lassu isibontakozása végülib a bölcsődei gondozás 

koncepcionális változásához is vozotett. A bblcsSdék új műkö-

dési szabálytata m'r használja a pszichés fejlesztés, a navo-

1-0, a szar 1,`ise Gformálls kife jez'soexet és a JJlca ■idat ,ondo-

zöndknex feladativá a gondozó-nevelő munkát teszi. 
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L.utatásunk egyik  céljául ttizttíic ki, hogy a bölcbúdeíben  

folyó gondozó-uevc:lü munkát a 0-3 esved wes.c'raei[ azeantilyi9e#gének  

e.l.akitána oldalár61 eleme ►zzlik. A bt3lcsőfla cezemólyiségala',cit -5  

hatását két oldalról ktSzelitettUk magi  

-- a ~,~ondozf tevékenység /higiónéxs 3zok4.srand 	óz  

- a t4rskapasolatok alakitása 3zempontjaból.  

A  szamélyiségiajlddás 	szintjeire - a ht:rd;;s szarte6gazó  

-r;;1tEt miatt - nem tértLtnk ki. A válazztott fa6lőd.63í-íavlee:2t6-  

ci tcrllea►toket a bdlcsáie 3zemólyi3égf3 jlaszté::i .nutatóyskór,t  

fogadtuk el.  

A gond.%+73r.3 - gyermek kapcsolata  
0........1■■•■••••■•11.11..INK 	 

A bölcsódéa életkorban az anya-gyermek ciuAlunió ja laa-  

su feloldódásban van. A bölcaódebea kertilő gyerme knél ugyanis  

az ahye helyét a gonáoucíx►v veazi et, a kapcsolatból  adódó érzel-

mi icbtóc'.eat, empetiáa kózleeamvdot. AZ  ú,,j icrspcbolatnak: a gon-  

dozón6--g,rerrnek kapcaolathnak ealuaezeaéret egyéni megfigyelést  

végeztünk 	re,geli mea6éricez4a, "4tve;te31 '' u•Lni egy 6ra alatt  

a verbális ksxnmunikácíór6l, a metakommunikáció /"teutberezéd" /  

for:nAiré1 é+e a gondoz6nővel val6 együtt  jrátz&asr61.  

A bblcsődés gyermek verbális korr+uni eióit az al bbí-

ak :szerint c3oportositottuk:  

- magára a gyermekre vonatkozó kbzlós*k,  

- az otthonra, családra irányuló közlések,  

íx tA uozuuuvei val6 i apcsoiatra utaló közlóaek,  
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- a társkapcsolatokra utaló küzléeek,  

- a játékra utaló közléeek,  

- egyéb kbzlétsek /pl. W:-zé:sre, Lézmossáera vonc. -tkozcak/.  

A gondozónő-gyermek kapcsolat megitéléséhes kapott  

kvantitativ adatok /a közlések száma, időtartamai arra utalnak,  

ho gy a megvizJgált gyermekek azivesen tartanak,  vagy  alokitenak  

verbális kapcsolatot a gondozónővel. }i gondozónő mint katalizl-

tor ösztönzi a gyermeket a verbális ess nonverbalis- közlésre:  

egy óra alatt  egy  gondozónő átlag  9,9 közlést kla e :iree;: =^.:o=  

portban és 14,3 kozlö:st a nrc'oportbaan. A közlések 1o, na ►yobb  

Lsaszsa a játékra vonatkozik /egy ,gondozónőrés 2 évesnek csoport-

jában 7,6g a 3 évesek csoportjában 5,C= közlési, amit  a pondozó-

nővei való kapcsolatra utaló közleJek /kérs z, figyelemielbi' agy,  

bemutatás, szeretet-közlések/ követnek a rangserbr a /5,7, il-

letve 4,3 kózléei átlaggal/. ti közlési gyakoriság értékeléséhez  

azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a ne e fig;Q1t gyerme-

kek 7,4 -a nem kezdeményezett beszélgetó.at a gondozánővol, bár  

az nem agy felhivdssal fordult a gyermek fala. /A verbális  

kommunikációk megoszlását a 19. :3  Z.  

A vizsgálat során nem voltunk tekintettel a gyermek be-

,'záde+nek forrni elemeire, csupán a koz,leai kezdamenYesz z:it  fi-

gyelteik meg azzal a szándékkal, hogy a szociális kapcsolattar-

tás inditó eleasit regisztrálhassuk. A tárakhoz irányuló ver-

bális kommunikáció erejét esem vizsgáltuk, mert jelen esettben  

csupán a gondozónő komrinntkációt indukáló hatása volt vizsgáló-

ciáaunk tArgya. 	mddazurrol s*segillapithattuk, hogy  ssanz~vi~xá~i,—  

tdbla fayl:zljo, örsrszs3./  
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kielégitő a bölcsődés gyermekek 3pontan  kommunikácló-koz-  

deméayezése, verbá.lia kapcaolattartáae.. tale  oldalról közelit-  

ve: átlagosan 15  fős gyernekczoportokat nzáaitva, napi 9 órai  

bölcsődei tartózkodás alatt  mintegy 1620 tzvitrmeki jkormawl,i.ki4ió-  

,r.  a kell a rordQzánőnek r+eaEAJ nia.  }sbberi aazámban caup An a  

ho7z,4. tirkezó inior.RtAcíók Rramlása jelenik meg, a tőle küldött  

információké nem. G;indezt a gondozónő kommunikációs mun',ci jinak  

idegrendszeri :r:egterheléso szempontjából történő cirtékeléaráhe.,  

emeltük ki.  

i  bölcaádéskorú gyermekek verb:ilis kornmunikativ kapcao-  

1uta viszonylag rövid időtartamú. Az un. rakéta' - jellegti meg-

figyelés során /aérei :'.: AktometriA az óvodában, 1971/ a gyer-

mekek aöu4n61 /75,7 ,/ nem rabl:;zzráltunk 2 reronél hosszabb  

bea2mád'3capoaolatot a  gyermek d3 a goncioz6nó között. A gondozónő  

általában egy 41lom:is" volt a csoporton belíilí ezituáció-vál-  

toztatáaban. :ia ehhez hoazive34zük, hogy a kisgyermekek kor-  

társkapcsolatuk során pajtáaaikka1 item töltenek egyvégt4ben  

hoaaze,bb időt,  mint a gondozónúvel, akkor a társkapoaolatok-  

b~ -aza,ka3zoit "  jelleggel kell ebben az 6letkorban azámolnunk.  
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A Frvermeknek a gonriozónóhör. ir+4.,tt 
---~ - - 

kbzl'ieeinek tartalma 

N a 265 19. sz. tAble, 

a közlós tartama 2 éves 
gyermekcsoport 

3 él/its 
gyermekcsoport 

N 	113 N = 152 
kÖZj16.3t3zám 	átlag kdzléaozág átlag 

macára vonatközó 179 1,6 2,0 

otthonra 	" 56 0,5 243 1,6 

gondozónőre ,; 325 2,9 

 304 

654 4,3 

társkapcsolatra 89 0,8 151 1,0 

játékra 381 4,4 761. 5,0 

egyéb kiSzld d 90 0,9 61 0,4 

szssen  1120 	 9,9 	2174 	14,3 

I~iilön 

 

megfigyelés tárgyávó tettük a gyozvnekek motakom-  

munikiciás kdzliseit gondozónőikhez: a  tlkintet--kervsk:st, az  

arcon eaareve.zetó jeleket, a késr©ssásQkat, testmozdulatokat  

és a távolatkgtartAsst. /nuda 8.1978•4 A  me ignkornwuniictciú gyor::  

riSgzit6u4,ro Jzimbol•-jeleket dolgoztunk ki e t, alkaRSlmi;r,*uk a  

megfigyelés sorr~n /1. aoelléklettxen/. A  gyüidkezö alatti 60 per-  

ces megfigfsláae boran iiaszc:een 13 856 restakcmmuniksciue jelt  

rczg,itettür:k, ebb61  

brömrd, kiegyena41yosottraigra utalö  

bizonytalanságérs.ésrc  utaló  

laliansaaltsdva utalv  

telülkereked4asare /dao, aeresszivít4e/ utal6 	8,9 %  

ellent~ll~.a~a~ 

 

utaló 	 4,7  

teyE3b jel 	 r '  3  

53,7 %,  

19,3 %  

5,1  
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giindssek a jelzeeek a gondozónő ir6ayaba haladó Am2ii ► t  

nom reaktiv/ jelek voltak. 	k;-;votkezáan a b,,; erm::k e kGzld-  

aekben "edáként" mitköd'btt, jolzéseire a gondozónő ernpá,tiás vá-  

laazát viirva. .1 ,^dg.iaztrúlt, jól 64zrevohető metakwMeunikativ  

jelek Fonti deltádol6aa arra utal, ho gy a aernalk  legnagyobb  

arányban ax 	Zordul a gondozánójához  rr~-r~wrr•rr-  

/53,7 14/. Nagyságrendbon eta b3,ze►aavkalaat:4i1A hely zet3nolt  ú3z-  

líae, se,gitaég-vörás követi /19,3 96/. Ha szociális bíztouaágpt  

mutató is a biztonságot kereső rnetakomm•nikr,ciókat egyi.i*teot: n  

szemléljük, úgy elmondhatjuk, hogy a gondozdnö a L,zoci1434,3 b` z- 
 

tor,pf,1s~ b4zi4t ,  jelouti a bölc3c3dés gyermek ssimira /73  

Lbből eredően  arra is választ adhatunk: képes-e a gondozónő az  

anya-gyermek duáluniG jaínak gondozónő-gyermek kapcsolatrendi.zoré-  

re történő átvAltí..:.ira? A  bölcsőde képes ezt a oaocis.lizc4cSe  

mozzanatot a személy iségle jlesztée javára mag4ra vállalr.í ée  

teljesiteni.  
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Higiénés szokásrend - alakítás 

A bölcsőde személyiségalakitó hatását a gondozás olda-

láról közelítve azokat a szokásalakitó lehetőségeket tártuk 

fel, amelyek a szomatikus - ezen belül is: a higiénés - szo-

kások kialakításához vezetnek. Vizsgálatunknak ebben a részé-

ben a nevelés egységes folyamatából az alábbi egymásra épülő 

szakaszokat emeltük ki: gondozás /szomatikus f e  jlesz+ón uyv U/  

- szoktatás-nevelés /Gegesi Kiss 1. 1965/. Ha a szokásokat a 

mozgáselemek többé-kevésbé automatizált soronként értelmezzük, 

akkor pszichológiai lényegüket abban ragadhatjuk meg, hogy 

külső környezeti hatásra alakulnak ki, rögzülnek, és tudatos 

akarati döntés nélkül is kiváltódhatnak. Ebből adódóan a 

szokások alakithatók. /Bartha L. 1981. 95.old./ 

A  bölcsődei nevelés során elsődlegesen olyan szokások 

kialakítása nélkülözhetetlenek, amelyek az élet fenntartásá-

hoz, az egészség és a testi épség megvédéséhez szükségesek. 

A szokások már az éntudat kialakulása előtt képesek iráriyita-

ni a gyermek viselkedését, igy az egészségi magatartást is. 

Vizsgálatunk során az önkiszolgálás ős a személyi higiénia 

egy-egy mozzanatát választottuk a személyiségfejlesztés muta-

tójaként, a szokásalakítás ismérveként. 

A kézmosás szokássá alakitása /önálló kézmosás kiala-

kitása/ az ember el -ődleges biológiai érdeke. A kéz - különö-

sen a földön játszó gyermek keze - állandóan szennyeződik, 

por,  szennyező  anyag, kórokozó rakódik rá, a verejték- és a 



faggyumirigyek váladéka fedi be. Látszólag tiszta kéz minden 

négyzetmilliméterén erős nagyitás mellett mintegy 100 000 

kórokozó látható /baktériumok, gombák, élősdiek stb./. Az 

alapos kézmosás éppen ezért alapvető egészségi feladatnak mi-

nősül. 

A vizsgálatokból megállapítható, hogy a bölcsődei neve-

lés során a kézmosás szokássá alakítása viszonylag korán meg-

valósitható. Jól kitűnik ez a tény, ha a bölcsődébe kerülés 

első 4 hónapja utáni helyzetet a bölcsődében töltött 10 hónap 

utánival hasonlitjuk össze / 	sz. tábla/. Az  adatokból 

kiolvasható, hogy a bölcsőde higiénés szokáskialakitó munkája 

csak a 3 éves gyermekek esetében vezet teljes eredményhez. 

Ugy tűnik, hogy a kézmosás szokássá alakulásában az éntudat 

megjelenése, az énidentitás átélése felgyorsitó tényezőként 

hat.  

Hasonló megállapításokat tehetiink a bölcsődések önálló 

étkezésének kialakulásával kapcsolatban  is. A  vizsgálatok ada-

tai szerint a 34. hónapos életkor mutat szignifikáns minőségi 

változást, ettől kezdve válik teljessé vagy majdnem teljessé 

/96,0 %/ az étkezésbeli önállóság. Jellemzőként emeljük ki, 

hogy az étkezés önállóvá alakulásában a bölcsődében töltött 

idő csak másodlagosan mutat együtt járást az önállóvá válással, 

az elsődleges meghatározó minden bölcsődei csoportban a gyer-

mek biológiai életkora.  

Az egészséges életmód szokásainak alakítása következe-

tes és rendszeres gyakori st tételez fel. A rendszeres gyakor-

lás során a higiénés szokásokban mutatkozó ütembeli eltérések 



V
EY

r  
4
4
 M

IN
,  u

og
ep

gs
a
lA

. g
  B

  s
p
  a

a
i l

-e
Z

a  

159  ~ 

~ 

Y3 

0 
I I  
~ 
(S, 

,,, 

o  
.o. 

ts 
~` 
~A  
`i; 

g P 0 
~ g; 

~. ~~+
°
~ 

Ol 

~ ~ e+ ~,+  
*:  ~  
c+ ` 1 

,  
P  

a~p  
Q  

~ ~ 
P: 

lTt 
• 
V1

kJt 

-J  
•  
F-+ 

W  •
 

 
4. 

kJ! 
C 

 
r 
ü 

VI  • -.3  

V1 
~ ©  

t! 
i~~.+•  

O\ 

i 

#  

K 

13,
8

 30:4  
tia 
~ 
Ch 

v 
r 
Q~ 

M V7 

r 
O  

NN  
V, 	

'  

~~~wwwlll  
~ 
a 

 I  

~ 

3  

~ 

~ 
H 
1-' .-,1 • 
A 

~ 
CD  
N VP  • N 

-J 

F-+ t!1 • Q  

I  
Á 

I  

V  

X ,'.s'  O.  

CD • 
~ 

1 

.0%. A 
r,- 
• W 

1 

4rt►  
ks 
~ 
►a  

1 

0: 
~, ~ 

F-+ 
G 

g  

Lo  
\n  

C'  a.  

70 ,3
 2

9,7  

& • 
WI 

W 
N 
• 
4.43

.  

---..  
ro  • 
ts: 

N 
.44  
• Jib .  

CJ.  

g. 
w 
1--. 
ON 

I 

rr 
W  t.  
i-i  

~  
~ 

BT
q /

n
  

•z
s  

'O
E  



160 

A megvizsgált gyermekcsoportokban az agészséges életmód 

Nuabá1dainak szokássá alakulása /a tevékenylégek öná116va, au-

tomatikussá válása/ az alábbilaipet mutatja az adott vizsgál6.1í 

periódusban: 

tevékenység 2,5 évesek 
" óban/ 

3,5 évesek  
/%-ában/ 

arcmosás fröcskölés nélkiil 37,5 68,3 
szappanhasználat 30,3 72,6 
arc szárazra törlése 48,2 71,2 
zsebkendőhasználat 17,4 70,3 
saját edény használata 26,8 92,6 
eváoszközhasználst 5,4 82,4 
szalvéta használat 49,1 98,8 
caápögészuentes ivás 37,7 92,6 

MAr a felsorolásból is kitűnik, ho gy az egyes higiénés 

tevékenységek önállóvá alakulása - az érés, a gyakorlás követ-

kezményeként - az életkorral előre  halad. A higiénés szokások 

kialakulásában résztvevő tényezők azonban a vizsgálat során nem 

kiilönithetők el: nem ismeretes, hogy milyen szerepet játszott 

a kialakitásban a család nevelési módszere /rendszeres, követ-

kezetes g yakoroltatás/ és milyen arányokat képvisel a bölcsőde 

nevelőhatára. 9z előzőkben bemutatott neveltsógi szint e r:ót 

nevelési tényezőnek - a családnak és a bölcsődének - eredője-

ként könyvelhető el. 

Azt azonban a vizsgálatok eredményei kétséget kizáróan 

tanusitják, hogy  a bölccódéskorií gyermekek higiénés szoká ainak 

kialakulása tovább folytatódik,  felerősödik a bölcsődei condo-

zási-nevelési helyzetben. Na különválasztjuk azokat a gyermeke- 
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ket, akik 4 hónapnál rövidebb ideje tartózkodnak bölcsődében, 

akkor róluk elmondhatjuk, hogy a higiénéd tevékenységekben 

mutatott önállóságuk elsődlegesen a családi nevelés eredménye. 

Ugyanakkor az egy éve bölcsődében nevelkedőkről azt a kijelen-

tést tehetjuk, hogy szokásaik elsődlegesen a bölcsődei gondo-

zás-nevelés eredményei. E szétválasztás után végzett baszeha-

sonlitú elemzésünk azt mutatja, hogy az egy éve bölcsődében 

tartózkodó gyermekek higiénés önállósága szignifikánsan na-

gyobb, mint az ugyanolyan korú, de bölcsődébe nem járóké 

/illetve 4 hónapnál kevesebb ideje  bölcsődébe járóké/. A bemu-

tatott hét higiénés tevékenységre vonatkozóan a differencia: 

+ 30,2 %. 

Következésképpen elmondható, hogy a bölcsőde hatása a 

gyermekek higiénés szokásainak kialakitásában pozitív és je-

lent 8s. 

A  gyermekek társas kapcsolatai 

A bölcsődéskor a személyiségfejlődés sajátos szakasza, 

amelyben a tevékenység szociális motivumai kezdetben elvtérbe 

kerülnek. A bölcsőde a gyermek szocializációjának olyan kere-

tet ad, amely biztosit ja a fejlődés alapfeltételeit, felerősi-

ti, megsokszorozza a pszichikuehhatásokat /Leontyev, 1964/. 

A bölcsődéskorú gyermek társas kapcsolatainak alakitá-

sát elemezve minőségi változásnak lehetünk tanui. ti bblcsedé-

be kerUld gyermek a "be»zoktatáó ' ideje alatt a társara vi áelke-

cide legelemibb szintjét ja►rja be. k►egffigyelések bizonyig; ják, 
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hogy az any' ró1 való 'leválás', a bölcsődei körülmények köze 

történő beilleszkedés kezdetben sok zökkenővel - nem egyszer 

konfliktussal - jár. A bölcsődébe először étkező gyermek kez-

detben nem játszik, egyedül érzi magát, nehezen szakad el a 

beszoktatás ideje alatt vele erkező anyjától. Az első társas 

megnyilatkozásai is cask 'magányos semmittevés helyzetéből 

indulnak tüérci 1'. 197i., i-ataki F.  1969./. 

Ha ezt a mozzanatot tekintjük a társa' kapcsolatok leg-

elemibb, kiinduló szintjének, akkor ehhez képest a gyermek  el-

só tevékenykedese a csoportszobában mér a társkapcsolatkere-

see első mozzana,tat foglalja magában. x gyermek kezdetben ma- 

ea, egyedül tevékenykedik, rakosgatja az épitókockát, képes-

könyvét nézeget, ezt a fokozatot nevezi ivitírei 'Ynagányos játék-

nek'' /Mérei ,' . 1971.1. Minden társas kapcsolat csak tevékeny-

84g közben, tevékenység utján jön letre és maradhat fenn, 

ezért jelentős a bölcsődébe kerülő gyermeknél a tevékenység 

megindulósa. 

.6zt a formációt ujabb követi: a csoportba való sodródás.  

Ilyenkor a gyermek nem játszik, csupán szemlélődik, de már nem 

elszigetelten, hanem a csoportos együttlét keretében. Ilyenkor 

fedezi fel a gyermek a másikban, a ragisik játékában az 'értéket', 

a vonzó, a közös együttlét kellemes élménytartalmát. Az egy 

csoportba tömörülés, egy tárgy körüli "összeverődés' lassan-

lassan interakcióba folyik át, együttes tevékenység, közös já-

ték lesz az együttműködés következménye. 

A társas kapcsolatok kialakulása nem  automatikusan, nem 

is  csupán biológiai inditékok hatására, hanem szocializációs 
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tényezők - elsősorban a nevelés - hatására jön létre. L kapcso-

latok szélesedésének, erősödésének megvalósulásában a bölcső-

dének jelentós szerepe van. Yutatási eredményeink alapján most  

azt mutatjuk ki, hogy a bőlesódo fe ilesztó módon vesz részt a  

pr ermekek társas kapcsolatainak alakításában. A bölcsőde szoci-

ális kapcsolatalakitó hatását Mórei által alkalmazott aktomet-

rids módszerrel elemeztük /Morei P . 1971/. Az általunk vrí1w z-

tott un. 'ra'kéta-módszer" abban állt, hogy a gyermekeket gyüle-

kezési idő alatt külön-külön 30 percig követtünk, amint a raké-

ta is követi a Gólt rgyat. Feljegyeztük azokat a c;soportosulg -

sokat, helyzeteket, tevékenységeket, amelyeket a megfigyelt 

gyermek érintett /L. mellékletben/. A bérei által javasolt 14 

fokozatú ekáidt vizsgálatunkban! 7 fokozatra szükitettiik le. 

Ezek az alábbiak: 

- magányon semmittevés, 

- magányos játék, 

- csoportos együttes manipuláció, 

- együttmozgás, 

- egy túrj körvili összeverődés, 

- összedolgozás, 

- szervezett együttes tevékenység. 

i► bölcsődér gyermekek  társas kapcsolatainak jellemzésáré elfo-

gadott fenti skálán a túraas kapcsolatok megerősödése, szine-

sebbé válása jut kifejezésre, amely mintákat az 1-4 hónapja böl-

csődéseknél az alábbiak szerint jellemzi: 

magányos semmittevős: 

na ;ányos játék: 

9,8 ó 

21,2 ` • 
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csoportos manipuláció: 30,6 

együttmozgás: 31,4 

összeverődés: 5,8 5 

tervszerit tevékenység: 1,2 % 

Clyanez az  egy  évet bölcsödében töltött gyermekeknél igy ala-

kul: 

magányos semmittevés: 	4,5 % 

magányos játék: 	 15,5 % 

csoportos manipuláció: 	24,5 % 

egytittrnozgá s: 	 25,4 

összeverődős: 	 21,9 % 

tervszerű tevékenység: 	8,2 

A bölcsődei társas-közösségi e -rüttlét során egy év leforgása 

alatt a ma.gényos játékok aránya csökken, ugyanakkor megerősö-

dött az -összeverődéssel'', azaz nem kitervelt, de közös tevé-

kenységgel végzett egytittmilködéö, valamint a tervszerit tevé- 

kenység is. Az adatokból kiolvasható, hogy a bölcsőde a gyer-

mekek tírsaskar csolati formáit a közösségi nevelés hatására 

magasabb szintre emelte. 

i rakéta-megfigyelés lehetőséget nyújtott a társkaposo- 

latok időviszonyainak feltárására is. mérési adataink szerint 

- a vizsgált csoportokban - a meíszakitatlan tárakapcsolatok  

ideje nem haladta meg a 120 mp-et. Lz azt jelenti, ho gy  a böl-

csődés gyermek gyorsan váltja a manipulációs, egyUtt-tevékeny-

kedó csoportjait, rövid időn belül több társat keres fel, az-

zal alakitott kapcsolata laza. A rakéta-meg- i ,ye1é ideje alatt 

/30 perc/  a  gyermekek táraválasztási szára nak mediánja: 6, ami 
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azt  jelenti, hogy egy-egy gyermek ennyi szociális csoportot 

vagy egyént érintett tevékenysége közben. 

A szociális kapcsolattartós jegyének foghatjuk fal, 

ho gy  egy-egy gyermek hányszor tér vissza  ugyanazon  csoportok-

hoz vagy ugyanazon társakhoz. A 4 hónapon belül bölcsődébe 

kerültek közel egyharmada /3C 5/ egyedül marad, mintegy fele 

/55,5 %/ egy társhoz tér vissza, kisebb részük /11,0 %/ két, 

elenyésző részük /3,5 %/ pedig több társhoz tár vissza a neg-

figyelés ideje  alatt.  Az  egy éve bölcsődében nevelkedők közül 

is jelentős arányú még az egyedül játszó gyermek /20,0 %/, de 

kevesebben térnek 	ugj- anazon_ társhoz /42,2 %/ ős többen 

keresnek fel kettő vagy több társat /37,8 %/. .z az adat ar-

ra enged következtetni, hogy a bölcsődáskorben csak nyomaiban 

ismerhető fel a preferált személyhez kötődő  kapcsolat,  a 

társkapcsolatokat a momentán érzelmi értékelés irányitja el-

sődlegesen. 

A  társkapcsolatok genezisének és formai változásainak 

elemzése mellett vizsgálat tárgyává tettük annak tartalmit is, 

igy az alkalmazkodást, az érzelmi-hangulati töltést. 

A társakhoz való viszony jellemzésére a gondozónőket 

kértük fel, akik hét foku skálán minósitették a gyermekeket 

/ 21. sz.tábla/. A minősitésből kiderül, hogy a gondozónők a 

gyermekek legnagyobb részét engedékenynek /36,3 %/, könnyen 

alkalmazkodónak, jó beilleszkedőnek minásitik. Emellett jelen-

tékeny arányban sorolnak gyermekeket a ''követelők", azaz da-

cos, felülkerekedő magatartásuak közé /21,6 %/. Fia, ezeket az 

adatokat összehasonlitjuk az óvodai kiscsoportosok /3,5 évesek/ 
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A  bölcaúdm akvrú byerinekel: meboazlsa a trcaxuo.:  

vulú viazony ezerint  
/fondozónői minőoitíáo alapján/  

6  

'"ESraakhoz való viszony 
mínöa ►itett i~*erwekek a . , 

vr:;ae, Jzz;za,léka  

c:.6reL;sziv 4ú i.;,  ✓  
du»a., Arólea.koo 40  1,5  
követelő  101 21,6  
kti zti:nbö tt 37  7,9  
eu;,;udéketly 169  36,3  
elhzzddd 37  7,9  

félénk 34 7,5 
..r......_.  

Gseze9en 466  100,0  

A  térea..~—viszony tCsez¢hasonlí%F ► da bölcsődések  

és óvodAPoe. köz2itt  

A t~.rahos: való vir~zonv ~ 

..__  

	

smjdt 	3z6nyi F. 
71 7 rig. 	rizs T . 

	

ii =+66 	b  +~4~?.  
., r~r~~. » 

~z a.l 44  s~.~.  

agressziv, dIarvn. 18,q 20,6  

követelő ^1,6 9,6  

ktSzWnös 7,9 ll,ts  
er,;edken;; 36,3 47,2  

elhus6d6, félénk 15,4 12,6  

La.3$QLion 10(:,C l',..,,"  



167  

táz.sas kapcsolatának adataival./.szónyi P . 1973. 45. old. /  

A  két minta közötti változást elsősorban n, dacos me-  

gatartást jellemző jegyek csökkenésében és az alkalmazkodást 

tükröző magatartási jegyek erősödésében figyelhetjük meg. !i  

bölcsőde ás az óvoda, mint egymásra épülő két gyermeknevelési  

intézmény tehát a pszichikus fejlődést-fejlesztést pozitiv 

irányban befolyásolja. E két gyermekintézmény egymásra épülé-

sének szocíálpazichológiai komponensei azonban további, mó-

lyebb elemzést igényelnének és érdemelnének.  

A vizsgált bölcsődés korú gyermekek €rzelmi-hangule-

ti jellemzői a bölcsödébe járás idejének függvényében azt mu-

tatják, hogy a hosszabb bölcsődei élet somín megerősödik, sta-

bilizálódik a  nyugifiodt, _ 
	 r ~~~ 	jókedélyű magatartás /73,2 %/, ug~ran- 

~~  

akkor szignifik4naen nem változik az ingerlékeny /14,6 7/ és  

dacos, atressziv magatartás /12,2 5/. A bölcsődei ,ondozás-ne-

velé s során tehát a szocializációs folyamat eredms nyeaségéhez  

a feltételek kielégítőek.  

A pszichológiai és a pszichiátriai irodalomban  

rrin fordul elő annak bizonyitása, ho gy  a tevékenysági tér be-

szUkülése, a zsdfoltság magatartászavarokat produkál /K.Jan- 

kowski, 1979., T.I.:ubin,1980., Buda B. 1978., I.0swald,1962.,  

R.Sears-E.Maccoby-H.Levin,1957./. ► vizsgálatok szerint a túl-

zsdfoltaig érzelmi feszültséget, félelmet, agressziót vált ki,  

amelynek alapját  a  noradronalin, az adrealin, a szerotonin- 

szárma<zékok és a biogén aminokkal szorosan együttműködő néhány  

hormon termelése képezi. /K.Jankowskí,1979. 109.old./ Mindezek 

alapján feltételezhette, hogy  azokban a bölcsődei csoportok- 
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ban, ahol nagyobb a zsúfolts á g /nagyobb a gyermeklétszám/, a 

zsúfoltsági tényezőkből származik az ingerlékeny, agresszív ma-
gatartásformák elszaporodása. 

Vizsgáltunk szerint azokban a csoportokban, ahol A. gyer-

meklét sz ám 10 fő alatt van, legkisebb arányú az ingerlékenység 

és az agresszivitá. s /1,4 5/, míg a 15-20 fős gyermeklétszámú. cso-

portokban ugyanez  a  viselkedés ötszi3rösre emelkedik /9,2 "/. í 

nyugodt, jókedélytinek minőeitett gyermekek legnagyobb számban a 

10 főnél kisebb létszámú csoportokban találhatók /4C,3 ;;,' E c  

leejcisebb számban a 20 fős csoportokban vannak /16,7 °/. a bt51-

caőde szocializációs munká át tehát erősen befog. - rá col a a cso-

oortok gyermeklétszáma. Ugy tUnik, hogy egy gondozónőre a leg-

optimálisabb gyermeklétszám - a vizsgélat adatai szerint - a 

10 fő. Sajnos ettől az optimális csoportlétszámtól a bölcsődék 

a ,jelentős társadalmi igény miatt kényezertílnek eltérni. Mégis 

megfontolást érdemel szociálpszichológiai szempontból, hogy n: 

nagyobb e1helyezóei igény kielégitése mennyire hat vissza a  bö1- 

csődében nevelkedő gyermekek pszichikus fejlődésére, 

lat-alakitáei menetére. 

A böles5dei férőhelyek számának alakulása / 2e. 

letben/ lehetővé teszi, hogy a táro,.dalmi igényeket kielégitse 

a. felvételek során annak ellenére, hogy  a férőhelyekre 120 %-os 

felvétel tbrtént. Annak a lehetősége is megvan, hogy 10 gyer-

mekszám alatti csoportok mUktidjenek, mert az egy  szakképzett 

beosztott gondozónőre jutó féróhelyek száma már évek óta nem 

haladja meg a 6 gondozotti helyet. A lehetőségeket időnként a 

szUló anyák gyermekgondozási szabadságának nagyobb  arányt és 

társkapc®o- 

mellók- 
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kor{ibbi megszakitása módoait,ja - kedvezőtlen irányba. Ezek ki-

védése helyi faladat. 
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3. :: családi és a bölcsődei nevelőnatánol: összehangolása 

Az előzőekben a családi és az intézményi nevelés ható-

tényezői közül emeltünk ki néhányat annak jollemzósóre, hogyan 

befolyásolják azok a bölcsődsskorú gyermek szamélyisógfejlődó-

sót. 

Ismeretes, hogy e. hatótényezők egyirányban hatva fej-

lesztő jellemiek lehetnek, ellentótos hatásuk viszont leront-

hatja egymást, akadályozhatja a fejlődőst. Ebből kiindulva 

vizsgálat tárgyává tettük P család ós  a bölcsőde nevelésének 

összehangoltságát, valamint a bölcsődinek a családi nevelőst 

segitő tevékenyssgót: a családlátogatást.. 

A  nevelőn összehangoltságát elsősorban a gyermek szoba-

tisztaságra való szoktatásán, a napirend rendszerességén, az 

alkalmazott nevelési módszereken mértük le. A vizsgálat során 

a gondozónők de  a szülők megkérdezéséből kapott adatokra tá-

maszkodtunk, amelyekből általánosságban megállapitható, hogy 

a  szülők ós a  gondozónők nevelési m.tdszerei csak részben f 

dik egymást /49,4 /, sokban eltérőek /41,2 f/, illetve  el-

lentétesek is /11,4 /. Kideritésre várt, hogy a nevelés mely 

területein jó az együttmiiködas, mely területeken hiányos; va-

lamint az is felderitésre várt, hogy a szülők mennyire haj-

landók a gondozónők tanácsait elfogadni, követni. 



 

1 71 UN 

   

iigiá:aés szolcsokra nevelős, napirend kialakitáca 

Hipo tózistinkben azt tóteleztük, hogy, a szülők nevelósi 

6dszerei - általában a szidók pedagógiai kulturáltsága - el-

sődlegesen az általánosa mUveltsóggel, az iskolázottsággal hoz-

hatót, összefüggősbe. Amennyiben ez a felt§telezés helyes, úgy 

a magasabb iskolai vógzettsógii szülők nevelósi módszerei közel-

állnak, vagy megegyeznek a bölcsőd§ben alkalmenott nevelósi el-

járásokkal. módszerekkel. 

A gyermekek szobatisz ;aaá ;ra törtXnő szoktatása megki-

vánja, hogy otthon is ós a bölcsődben is rendszeresen, követ-

kezteser azonos módon járjanak el. Sears  ::accob,  ós Levin 

/1957/ ös: zefüggóet mutattak ki a gyermek szobatisztaságára 

szoktatásának szigorusága, durvasága valamint az ágybavizelés 

és más neurotikus vonások között. Stein ós  Susser vizsgálatai  

azt is bebizonyitották, hogy az alacsonyabb iskolázottaágú 

szülők a gyermekeiket sokkal szigorubban szoktatják szobatiszta-

ságra, mint a közévfokú müveltségUek. /Z. Stein-M. Susser,1967. , 

in; K*Jankowski,1979. 88.old./ Vizsgálatunk ezt az eredmónyt 

megerősíti / 	sz.tábla/. A táblázat adataiból kitűnik, hogy 

az általános iskolai vógzettségüek, valamint a szakmunkáskóp-

zósben rósztvott anyák több mint fele /58,1 »1 61 a szigorú 

szobatisztaságra szoktatás módszereivel.:zzel szemben a Lözóp-

iskolai vógzettsóiiek körében csökken a kónyszeritós módszere 

/49, 6 	a felsőfokú v§gzettsógüek körösben pedig tovább 

csökken /31,0 /. 2eljea egyezést a szobatisztaságra törtónő 
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A család 4e Q bi3lcsdde módszereinek eayezése a  

gyermek ezobatisztasticC$ szoktatása  

porán  

N et 4.66  
M  

^ mdc?szarek 	megegyez,« 	rdszben 	nen 	ocyezü  
~.._  

lai v~cz, 
az an a ieko~- 	szám~ 	szám;-~ 	s,.~  

, 

áitaláaxon ink. 	54 	23,5 	55, 	20,7 	21 	51,?a 

ozakr:ttnkác:k°po• 	31 	13,4 	35 	17,9 	5 	12,2 

ozakközSpiel... 	43 	18,,7 	37 	13,9 	7 	'17,1 

Gimn4ziun 	 61 	26,5 	50 	25,6 	7 	17,1 

egyet er: , 	 , 
f~iskola 	40 	17,5 	17 	~3, 7 	1 	2. t: 

©c,76L 	 1 	0,4 	1 	0,5 	- 	- 
.  

Uaszesen: 	 230 100,0 	195 100,0 	41 	100,0 
. 
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szoktatásban egyetlen milveltségi kategóriában seri tal'ltunk•  

'_:ppen ezórt megk©rdőjelezhetŰ :Main és jusser  Elelőző állitása,  

pusztán azért, mert e kérdésben - úgy tűnik - a cztllők körében 

eléggé elmaradott szolélettel és gyakorlattal tul ilkozu k az  

iskolázottságuktól fü tgotler_til. Az  áltűldnos iskolai végzet tss--

gu anyák tis a középiskolai vógzetts6güe% szobatisztaságra  azok-
tatási módszere között a korreláció gyenge /=.O,4/, haoonlókép-

pen a középiskolai végzettségiiek és a felsőfokú végzet tcégiiek  

között i: /Q=O,48/. A bölcsődei nevelésben u szobatisztaságra  

szoktatás kérdését az együttműködés kiemelt feladatd_ kell  

tekinteni.  

napirend  következetes megtartása a gyermek szomatikus  

fejlődésének alapja, igy a testi nevelés alapvető tennivalója  

is. Az otthoni és a bölcsődei napirend harmonikus egysége csak 

o k§t nevelési tényező összehangolása útján valósitható meg.  

Vizsgálatunkban ezért tértünk ki az otthoni napirend következe-

tes megvalócitására, igy  az esti tisztálkodás és a lefekvéo  

idűpont;;.ának megtartására.  

A  vizsgálat eredmSnyc szerint a mindennapos esti tisz-

tálkodást /fíirdetést/ az anyák legnagyobb  része /75,7 	rend- 

szeresen elvégzi, egyesek időnkónti kihagyással hajtják véle  

/22,3 /, de akad olyan sztilö is, alki a rendszeressgget noz  

veszi figyelembe /1,8 ~/. Az eredm3nyek alapján a család és  

a bölcsőde gondozási riUveleteinek összehantolása kielé itőnek  

:.ondható, a bölcsőde erre a rendszeres szokásalakitásra meg-

felelően épitkezhet.  
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A  ofekvős idővontjának  következetes megtartásával  

azonban a vizsgálat már több-kevesebb lazaságot mutat  a szülbk  

oldaláról. Ha sz.áriitásba vessztik, ho gy  a bölcsődózkorú g  er-

rncknek napi 12-13 óra alvási igónyo van /Pajor 0.1378.66.old./  

amelyből a bölcsődóben mintegy 2 órát töltenek alvdosa1, ú ti  
az otthoni alvásidőnek legalább 10,5 órának kell lennie. Az 

alvás időtartamát meghatározza, hogy a gyermeket báry  órára  

viszik bölccődóbe, azaz :..ikon keltik a gyermeket. Vizsgálati  

populációnkba tartozó gyermekeket az alábbi időpontban adják  

be reggel a bölcsődóbe: 

6 óra előtt /  gyermek  9, 5 ~/ 

	

6 - 6,30 órakor 	86 gyermek 	/18,4 7S/  

6,31- 7 	órakor 	239 gyermek 	/51,2 51/  

7,01- 7,30 órakor 	78 gyermek 	/16,8 ;/ 	. 
7,3C óra után 	19 gyermek 	/ 4,1 .'/  

A  gyermok ek zöme reggel 7 óra előtt órkezil: /?9,1 ; :;/ a  

bölcsődébe, tehát reggeli óbresztőjUk 6 óra ós  6,30 óra küzá  

esik. Ezt száiiitvu a gryeruekek 10,5 órás alvását csak akkor  
lehet biztoaitani, ha este 19,30 ős 20 óra között rendszeresen  
ágyba kerülnek. Pelmőrósünk szerint azonban e családok ezt .nem  
biztositják, ugyanis 19,30 előtt a gyermekek elenyószően kis  
csoportja /3,0 :;/ fekszik le, de a 20 órai lefekvőst sem biz-

tositja rendszeresen minden szülő /csupán 34,9 :7, ós az esti  

lefekvős mőrr sol, gyermeknsl a 20 óra utáni időre esik /12,1  /. 
A család  ős a bölcsőde gondozási munkájának összhangját  

itt az jelentenó, ha a hiányzó alvásidőt a gyermekek a  bölcső-

dóbe érkezős után pótolhatnák. :_h're a vizsgálatba vont bölcső- 
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dékben azonban nincs lehetőcég. Icy a vizsgált gyermekek közel  

egyharmada /27,9 I./ napi 2 órás alváselvonásban részesül, esni  
a szomatikus fejlődés-fejlesztés negativ tényezője. L kérdés-

ben tehát a bölcsődének cos a családnak jobb összehangoló tevé-

kenységot kell kifejtenie.  
A szülők által alkalmazott nevelési módszerek közül fel-

mérésünk során a tudatositás módszer-párját: a jutainazást és  
a büntetóst vettük vizsgálat alá. :reginkább arra  voltunk kiván-

csiak, hogy a bölcsőde nevelési módszereitől idegen testi fe-

nyitésa, tettlegesség milyen mértékben jelauik meg a  szülők ne-

velésében. Ugy találtuk, hogy a bünetés UkalmazásinAl még  

mindig jelentős a testi fenyitss előfordulása /26,6 ;/, émely-

ből sok a szándékos fenyitiós /az összes testi fenyités 70,9  

és kevesebb a főkezetlen szülői haragból szárnazú fenyi- 

e /29,1 'V.  

iiasoulö a tapasztalat a jutalmazás /ós a jutalmazás  

►aegigérése/ oldaláról is. .e vizsgálatba vont szülők jelentős  
része - a kikérdezés adatai szerint - még mindig az  anyagi jel- 

jutalmazást rószesiti előnybeli, igy az 5dess6geL, játék-

szer-vásárlást, könyvajándékot /49,5 /. izt a szülők azzal  

indokolják, hogy a gyermeknek "csak" ezek az ösztönzői. L guk  

az édesanyák a helyeslést, elismerést, értékelést, dicséretet,  

biztatást ős társaikat nej; is sorolják a jutalmazás fogalma  
körébe. i.:indez a pedagógiai tájékozatlanság kettészakitja a  

család ős a bölcsőde nevelését. 	szülői értékelésben a jutal  
inazás szélsűdégei fogalmazódnak meg,  amit a gondozónők úgy  

hogy sok szülő elkényezteti gyermeket /50,6  ; ~/, 
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sőt hasonló magatartást a gondozónőktől is elvárnak /29,3 2/. 

Mindez arra enged következtetni, hogy a nevelési mód-

szerekre a szülőket jobban fel kell késziteni, a család és  a 

bölcsőde nevelési módszereit célszerűen össze kell hangolni. 

A család és a bölcsőde személyiségfejlesztő tevékenysé-

gének összehangolása lemérhető a gyermek rendszeres bölcsődelá-

tor►atásán. A bölcsődei hiányzások jelentős része a gyermek be-

tegségéből adódik, ez teszi ki a hiányzások 87,8 -át. A böl-

csőde dokumentációjának elemzéséből azonban kiderül, hogy 

gyakori az 1-2 napos hiányzás, ami nem a gyermek megbetegedé-

sével áll kapcsolatban /12,2 ;./. Ilyenkor a szülők más-más 

megfontolásból veszik ki egy -egy napra gyermeküket a bölcsődé-

ből. A dokumentáció alapján felfigyeltünk arra, hogy az értel-

miségi, szellemi foglalkozású szülők gyermekei körében a leg-

gyakoribb a rendszeres bölcsődébe járás mellőzése. Az öt nap-

nál rövidebb hiányzások nagy része /57,9 ";/ értelmiségi csa-

ládokban fordul elő. Részletesebb elemzést igényelne annak ki-

deritése, hogy a rendszertelenség milyen mélyebb okokra vezet-

hető vissza. 

Családlátogatások 

A családlátogatást az intézményes nevelés nélkülözhe-

tetlen kiegészitőjének kell tekintenünk. Nincs olyan nevelési 

gyakorlati kézikönyv, amely ne foglalkozna a nevelési intéz-

mény és a család kapcsolatát erősitő nevelői látogatásokkal. 

A családlátogatás valójában sajátos lehetőséget nyújt az in- 
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tóz,.-~óny ;;c a család nevelű::unkájánuk összehangolására. •l kór-

dós csupán az, hogy az i.ntóz46nyek mennyire szorgalmazzák  a  

családlátogatásokat ós a szülők hogyan fogadják ezeket.  

A bölcsődei nevelés szempontjából is kitiintetett jelentő-  

sógü nevelési lehetőeóg a családlátogatás, amely tájókozódó  

ós tá j skozt ató elemeket egyaránt rejt magában. A 0-3 óveu  

gyermekek intézményes nevel::sóben róg nagyobb jelentőnóget  

tulajdonithe1ink annak, hogy a gondozónő a családban kUzvet-

1enül  meg-i.snorkedhet a gyermek otthoni óletével, szabályo-

zottságával, kedvenc játdkr.i.trul, ú caal.ád órzc:?r.si-hangulati  

16gUróvel 6c a szocializáció más alapvető feltóteleivel. A  

családlátogatás nóll:iil a gondozónő ugyanis a gyermek előóle-  

tc:vel, otthoni viselkedssóvel kapcsolatban  csupán a szülő 

"elmondására." alapozhat. A szülői szubjektivizmus elkerül.óce,  

a gyermek v-i^elkedóae objektiv körültaónyeinak megismeróse  

biztositókot szolgáltat a család ós a bölcsőde nevel6sóz:ek 

U  sszeliangolá .̂,ára.   

megfontolások alapján először a szülői,  majd a gondozó-

női r:1egitólást eleveztük arról, hogy szüúsóbesnek tartják-e  

a családlátogatás jelenleg kialakult formáját; az óvele ji  

látogatást, illetve egy óvl:özi látogatást. A sziilők r:iegitó-  

lóse szerint a családlátogatásra feltétlen azüksóg van, az 

máa módszerrel  nem pótolható /54,5 a.  döbben nem tudtak ál-

lást foglalni, illetve nem tartották nzül.sógesnek a család-

látogatást cook "indokolt" esetben /12,9 a. A megoszló  szü- 

?űi vólenónyek arra engednek következtetni, hogy a látogatás- 

nak csupán "vizit" jelleget tulajdonitanak ós nem tájókozd- 
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dó-tájékoztató jellelet. 

E negitéléssel szervben a gondozónők jelentős része nélkü-

lözhetetlennek tartja  a családlátogatást /07,2 /, ugyanakkor 

azonban igen időigényesnek, terhesnek /a helyealűk 94, 0  

Azt panaszolták el, hogy  a szülők nagy része vendéglátást 

rendez, ami "regalázó" számukra. Arra az explorációe kérd'src, 

hogy ha  a  gondozónőn múlna, kötelezné a  szakgondozónőket rend-

szeres csa ládlátogatz érc, a legtöbben azt válaszoltál, hogy 

i .you köte1ezettsé *et nerc irnának elő,  /85,C /. 

A gondozónői családlátogatás negitélése a két fil szem-

pontjából - a fentiek alapján - kiilönbüzőő . A megosztottság 

ellenére is felfedezhetők benne a pozitiv ragok, icy  az :indo-

koltság, a rendszeresség igénye, a nem-vendéglátás jelleg stb. 

A családlátogatások rendszeressé tételének útjában álló aka-

dályokat felvilép7oeitó-meggyőző mtmkával az egyes bölcsődék-

nek kell elháritz^niuk. 

Ha ezek az akadályok elhárulnak, tisztázni szükséges a  

családlátogatás tartalmát. ' `rre vonatkozóan  a  gondozónői véle-

mények az érdeklődőstől a tanácsadásig ozéles s1álát ölelnek 

fel. / 23- sz. tábla/ A felmérés eredményeiből kitűnik, hogy 

a gondozónők helyesen értékelik a  családlátogatást a  tartalom  

oldaláról. A  gondozónők 2.2 különféle indokot soroltak fel a 

családlátogatás mellett, amelyekben mintegy 15 vonatkozott a 

felderitésre /meri,snerésrc/ és 7 a tájékoztatásra, felvilágoni-

táasra, tanácsadásra. Véleményünk szerint ezeket a tényeket 

csak otthon, a család miliőjében lehet negiamerni. 
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A családlá togatás mellett elsősorban a hosszabb :rzol,,r:,-  

lati idővel rendelkező gondozónők száltak /57,4 r/, nig az  

1-5 öves szolgálattal rendelkezők a családlátogatást nem  ér-  

tókeltöl:  súlyának  megfelelően /17,6 .'7.  

.', 

 

családlátogatás tartalmának mec,; c? ö1 ^.,..  
a gondozónők vtiler.önve szerint  

23.sz. tábla  
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hál hely 
tisztálkodási lehetős ög 
kvrnyezet /l kúr -/-hióióne  
j átéklehet ősóg  
játskszerek 
jutalmazási módszerek  
büntetösi módszerek  
a 7yermek otthoni napirendje 
a gyermek otthoni viselkodó se  
a gyermek otthoni beszéde  
a vermek otthoni étkezsce 
kényes kérdések /enuresis stb./ 
a szülők dobnyzása  
a szülők alkoholizálása  

II. TÁJ:~KO
..{
ZT ATÁS~  T1tI1ÁCSADAS  

szoktatási tanácsok  
1L.,.i;_vösre vonatkozó tc.nácsoh  
étkez.ssi tanácsok  , 	• 	• 	~ _  ea~,::s :. ~~~skzc so::  
Pelvil,ágOSitás pedagógiai úvd6selrrfll  
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.. i vicel'.edós ö f~l  
tanácsadás kényes kérddcekrál 

arlima••■••■•••■ 	  
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26  
14  

92  
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jJ 

92  
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A gondozási-neveltisi szempontból nem  elhanyagolható  a  

családlátogatási feladatok rangsoroláísa. A gondozónúk első  

helyen a gyerek otthoni ját6klehetőaiOnek, játékszereinek  
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megiam`r;s6t LUzik ki feladatul, ezt követi az intim kőrd§-

sek /"k§njos k§rd§sok"/ feltárása - amilyen az enure; is, en-

kopresia, körömrágás, éjjeli felriadás, alvás  alanti besződ, 

ujezopás - 6a3 a gyermek otthoni viselkedő ,őnek megismerőse. 

Az 4rdeklűd5s perif§riájára esik; a gyermek otthoni napirend-

j5nek, tisztálkodási lehetöaég§neh feltárása 1s a szülők al-

koholizálásának felderit§se. 

A családlátogatás táj 5koztató j elleGU tartalmában kie-

melt  helyen a fW ermek böGq.űdei 	clked :sé.: űi vala tá:iékoz- 

tatáa  á11, nin; az §tkez4si §a edzósi tanácsok pori£őriára 

kerültek. 

A rangsorolás a caaládlátogat6s iondozú,i túlsúlyára 

utal,  kevesebb nevelt§si tartalom mellett. 

A családlátogatást a szülők szemszögiből elemezve azt 

tapasztaltuk, hogy Gket elsődlegesen a Gyermek bölcsődei 

feilSdésc tőrdekli: miben, mennyire  haladt  a Gyermek előre, 

hogyan alakult a küzöss§gben elfoglalt helye /85,8 %/. Kevés-

b§ várnak tanácsosat, mint azt z gondozónők feltótelezik 

/csupán 26,2 -uk ! /, ismereteiket elegendőnek tartjákgyer-

meklik gondozásához-nevel§serhez /91.8 , :A ./. 

A esaládlátoga3,ácok erek§nyességo - e kőt oldal véle-

m ny§t figyelembe v§ve - csak  a rendszeres pedagógiai isme- 

etterjeszt§s nyomán várható, amelyben a gondozónők, az el- 

5rhe t ő nőpazerii-tudományos szakirodalom jelentik a bázist. 

Ehhez termiozeteaen a gondozónők m§lyebb pedagógiai ős 

pszichológiai felktiazivősére van szüksőg a  szakmai kspző3 

során. 
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A bi3lcsódék szocialista egészságUgytinkben az esész-

sdelgyi 	részét képezik. 1,3z azt jelenti, hogy a  

bölcsőde :-gint gondozási-nevelési intézmény az Egészségii-  

,7ji Minisztérium feltigyelete alatt 411, az e Készségügyi  

hatés,igok hatsrozz' k mag  müködásilket, végzik el a müködés  

allen6rzését és a bdlcsődei gondozónók alapképzése is az  

ezészad ,nlgyi özakoittatls keretébe tartozik.  

A bölcsődei elldtdsban - éppen ez el5zóokb3l ad &16-

an - eleidlegesen az egészudeigyi,  éq 4é vvédels i aze.iaon- 

dominólnak, fó feladatinak a /szomatikus/ gond'ozda  ml-

nó.~Ctl, amelyn©k ellenőrzőse a yermekgyógyaz-JzakhAlőzat  

feladatkörébe tartozik. A  bölcsódák vezetőgondozónői az  

utóbbi hét évben az Orvo atovetbbképzó Intézot 	ei zség1i yi  

Pőiskole.i Y.arAn myernek főoskolai oklevelet. A gondozó te-

vékenység te! t - az egészségvédelem keretén belül - orvo-

si felügyelettel irányitott szomatikus gondozént t3lel fel.  

pelmérésiink ogyik célja éppen as volt, hogy a bölcsődei s+Ra- 

dozó munkában a Jzichiku$ ndosáat a ed ó iai 8zi-

ch,ohi iénőt  / ':székely L. 1982./ kiemeljük. i pediátriai  

t:,or doz i3 sokoldaluan ts mAr régen megezervesett a btilcsS-

dékbon,uranakkor azonban a pszichén jslle'1 gondozón, va-

lamint a gondozó-nevelő tevaenység Mttérbe szorult.  

'`aga az intézményrendszer tigasatí hovatartozása is implí-

k.ilta ezt a ezernléletet, u '  anic 3 évig egkiszségiigyi, 3 4v  
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után mUvelÓdesügyi intézményben folyik a gyermekek sseraei, i-

ségfe jlesztóse.  

L szemlélet nyomán "36•' bölcsődei goidozdmunkát az  

végez, aki a szükaége:s higiénés ellátást, szoktat et, a : zo-

matikus edzést, a rendszerei étkeztetóst ám altatást végzi.  

szemlélet ellen az é 3z sé, U rön balul a  -pszichoszomatikus  

orvoslás" /Császár Gy. 1930./ ir&nyzata vette fel a  harcot,  

kifejtve az ember pszichoszomatikus egységének, totalitásé-

nak elvét. Az egészségtudoruényon kivülról már régebben érkez-

tek jelzések a gondozés és ápolás pszichikus szemvontjainak  

ervcny eeitss®re. .í pszichés szempontok örvényeeiteee a gon-

dozás-ápolás munka: já.ban már a hatvanas érvek mentálhigieiw  

téma ja volt / egesi Kiss i.1965, Hurdi 1. 1966. és ,tósok/.  

wantAlhigiáne ess a pszichohigiene elkU1bnitése pedig n-

nél ujabb kbletii törekvés /székely L. 1982. 1983./  

Peltnéréeünk nyos'n a bölcsődei nevelésben a pedagó-

giai pazichohigiéne" feladatait, módszerót é:J eszközrend. ze-

ót lenne szUkaéges adaptálni. A problémát az neheziti,hagy  

a pszichohíg1énée nevelés müveltségtartaLta aa még teljesség.. 

gel nem kidolgozott.  

bblcsádé coru gyermekek között alkalmazandó p4ichohii-.iénét ,  

em lehet orvosi szichir~ tri nroda1 ban értelmezni, abben  

ugyanis a gondozónő kompetenciája elvitathatatlan. A bölca6-

dei ps'ichohigiéne mitveltsÉgtartalm :t som kel_,• nyomán az  

alebbiak szerint inhatjuk kt rül:  
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e) a nj•ermek yzempont j Ebó3. s  

- a gyermek  biztonst3gérzetének megteremtése,  

- a ezeinélyisa4g szabad kibontaicoz4pa,  

- a hrzrraónikus tórskRpceolat-eslakitAs,  

b) a gondozónő szempont gból:  

- a twerrnek szükségleteinek felmérése és kie14vitCso,  

- a streraszorok feliarnerésdnek kéFeesége és ernpil.tiúa  

készség,  

- lelki vezetési /pszicha,gót;itá3/ készség,  

- eg,yszertibb lelki hibák, rendellenességek korrek-  

aiójrára való felkészültség. /6zékely, 1982.11.old./  

A gondozáná p3zichohigi.c:nés feladatainak ha.ngaúlyoz a  

s6;íveri a  _-. *  !Zs* • a2ic • a á i ea - 	s- ~ ane 	ea  

    

magában hordja.  

K vizaglatok i.gas.oltz,x, .:306,; 	c:3al*, v 4  .1CxLvt ~ f,uf,; ~W~  

a aaiilók 	tel  	wiatt mom  mindig  

pozitív irair>dban hatnak a szemely,iséc,tejlessztíara. De arra is  

adatokat kaptunk,  hogy  a  ,®ondosónó-gyonaek kapcsolatban is aikt  

A  spontán eloin, mint a tudatos. Igazoltuak litazik az a teltar  
ve:46ink ir3, hogy  a oa 	d és 	bö csúac~ szí hós e lsrazt ~ h t:i- 

~~t paw  aikerlilt k0116altAaazelaQ0441. 	tárténá tolke-  

asültség, sem  a  sa.::l::k, sem o, aon dozánák oldal4ról még nem tel-  

jaa.  

..ryakran megtéveszti 	a ~.J zvelemány t is az a tiny,  

hogy  a lraicoaR:ág iskolai vehgycattuáze evrál-`vre emelkediY, mind  

tólati a kitzí►piskolai fis tolsdtok ú vt4Ae ttsig4 tQlatt.  L1  a  

Lt,ayoul YNS.vOtle$ill azt 	:4o4by az  iskolámott.:e_bLal  

párhuzamosan egyre nő  a végzettek egószseglculturáltsAga, peder- 
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eclat kultu.rdYtsiga. Yiaeelatunk igazolta, hogy az isko-  

lai ve,gzettnég nem iaplikdlja egyben a kisgyermek neveló:,;Ú-  
nek pezicholdgiai tudatosee4g,fct.  

=, 
 

felmérés s.datai sze rint a gDndozónák kielégitő szin-  
ten végzik r ltal4nos gondozrrsi feladataikat - han ;od3.yt he-  
1e?ytve agyermek egészségének védelmére -, de mrár nem  tel iQs , 

a gyermek szociais lip►ucs9lqtal.epitsimirs  vonatkozó, egres  

szenél;,TiséEtulajdonstokat tudatosan forn;eló gondozónóí mun-  

ka. ''índez egyórtelatien megkivt<njat, a magasabb sasintü /lelki/  

Lon4ozómu.nka megvalós3itésrz érdekében, a fxnidQz6n4 Dszicho- , 

l.óflai felkcsztllta;égénelt é:::.e1666t.  

A felkészités kiegés3zitését - a fel.sirés tarében  

az alábbi területeken ldtjuk azükaégesnek;  

• fejlődéal61ektani ismeretek terifletén,  

• pedagógiai pszichológia terén,  

- pszichohigíónés gyakorlat területén.  

la a. bnlceódéket a személyiségfejlesztés nagy intéz-  

r.sényrends2erán.ek ha6zatéba s<zervesen be kivdnjuk kapcsolni,  

úgy nsveléQi proglaslénak kell kapcsolódnia óvoda nevel'-

ad pr ogrsm jShoz, ernínt az óvoda kap3aolódik az 41t al4no  a is-

kola  nevaYési tervéhez. Amint as  óvoda mect«sren;ti at iskolA-  

✓ ~. történő falkéazités lehetőségét, azaz Atmenetet képez  

snagasab ,̀, intézményi szintű novaZ3sre, ugyanúgy :szlkséges  tA 

b`Slcz3de Zs  óvoda étmenetének tQ-rvezerü megvs,lésitisa is>. :.a  

magéban foglalja, bogy a,jelenleg érványben levő ''Bölcsődék  

m'ik3d4si s.etbrtlyzetrít" gz előtti elveknek megfelelően - a gon-  

doz.is-nevelés ,strukturfiltsAgA5an - g^iik:i t̀ •,a3 ,ctnl!tkitauai. .t  
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mtik5déei szabályzat fejezi ki ugyanis azt e. tvir^acialmi :'zttk-

,s6zaetet és igényt, amelyet a bőlcsódével szemben t ínaszt. 

A  gond©zándi képzésnek, továbbképzésnek és fel sdfoká képade-

nek erre kell dpülnie. 

Y! lt$nUs feladatot jelent - amennyiben bölcsődét eon-

dozó-nevel a intézménykánt kezel jUk -, hogy a bblcsBdében eol-

é,ozó gondozd--pedagógusokat éppen dgy felsőfokon kell képe ni, 

mint az egyéb pedagógusokat. képzés serkelatos feladata •• a 

képrési cél megvslóeitEsa :porán - e. 0-3 éves .ryer eekek rejlőt 

déslélettan1, pedagógiai lélektani és pazichohigiénée elm6le. 

t i  én gyakorlati kérdéseire történd felkéc;7ités. "iut.n a 

pszichológiai és pedagógiai kérdések /elsdeorbe!en a gyakorlat 

oldaléról/ a gnndozés feladatai keretében, illetve annak kie- 

Q ezitéseként merUlnek fel, célezerünek mutatkozik egy olyan 

1nte=rativ tantiírgy  kidol ;ozésa, amely a fentieket egységbe 

fozj a össze. 

Izemél]e4 interjuk sorén szinte mindegyik gendosőnd 

o relmezte, hogy esi tér:sadalmi foglalkozz ni-hierarchióben ion 

#-1e6 uzinton fllnak, nincs munkií juknak te r. adalmi eliserert"i•.  

• 

Amint ez  civánők társadalmi presztiz:;e a tanitdk és tr:n-i.. 

roké alatt áll, úgy ennél is alacson:jabb a " gondozón6 t , :sa'-

dalmi tekintélye. .zz a 'egitélés bizonylíra befolyátsolja a  son-

dozóndí testgletek életkori összetételét, s a kiv laszti'^i 

szempontfait. 



Köszönet nyilv$nit  

Ezúton mondok köszönetet konzulensemnek,  

dr. ,:uró Lajos e. PRz ichol k4n Tanszók :%ezetú;j ó-  
,  nek E: eúFtk~3~?i se ~~ite ~crt.  
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