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Bevezetés

A Tutor Alapítvány konzorciumi partnerként vesz rész a Nyírbátori Önkormányzat Járási Gye-
rekesély pályázatában, az „Adj esélyt a jövődnek” – Integrált térségi gyermekprogramban,
illetve a Felzárkózó települések programban.
Az Alapítvány programjainak célja, hogy a kirekesztett közösségek forrásokhoz jussanak
(kisfalvak, szegregátumok), valamint a hátrányos helyzetű családokhoz közvetlenül érjenek
el a fejlesztések, támogatások, melyek segítségével fejleszteni tudják erőforrásaikat, tagjaik
képesek megelőzni vagy kezelni szociális, egészségügyi problémáikat.
A projektben alkalmazott szakemberek folyamatos, intenzív jelenléte a településeken, valamint
a családokkal végzett szociális munka esélyt ad a családok belső működésének, alkalmaz-
kodóképességének, illetve a környezetük és a család kölcsönös viszonyának közvetlen meg-
ismerésére. Lehetőség nyílik a problémák korábbi felismerésére, jelzésére, így növelhető a
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerek beavatkozási hatékonysága.



4

A szakmai munka
tevékenységi területei 

1. A jelenlét alapú fejlesztés és a beavatkozásra váró területek meghatározása a települési
diagnózis, a háztartási kérdőívek kiértékelése, valamint az Alapítvány eddigi tereptapasz-
talatai alapján  történik. Munkánk során folyamatosak a családlátogatások, a mentorálás,
az esetkezelés, az álláskeresési, lakhatási tennivalókban való konkrét segítségnyújtás. A
kríziskezelés és a közösségi adományprogramunk mellett a házkarbantartó programunk
is folyamatos. Nem csupán az életveszélyes helyzetek elhárítása a cél –  környezet-pszi-
chológiailag és higiénés szempontból is erősen indokolt a lakhatási körülmények javítását
célzó tevékenységünk. Szakmai partnereinkkel együtt a közművekre csatlakoztatásban,
kártyás villanyórák beszerelésében is tevékenyen közreműködünk. Ehhez kapcsolódóan
általános adósságkezelési tanácsadást biztosítunk.

2. Közösségi programok – a közösségi összefogás élményének megtapasztalása érdekében.
A helyi közösséggel és a szakemberekkel egyaránt folytonos a kapcsolatépítés, kapcso-
lattartás. Célunk, hogy a hátrányos helyzetű családok és gyerekek problémáit minden
résztvevő szemszögéből felmérjük, és a megoldásra célzott programokat szervezzünk.

3. Egészségprevenció – az egészségtudatosabb életforma, táplálkozás, személyes higiéné,
szexuális felvilágosítás, a fertőző betegségeknek és a rossz életmódminták követésének
megelőzése, egészségügyi ismeretek átadása a cél, melyet a  gyerekekre és a szülőkre
irányuló programok segítségével valósíthatunk meg. Célzottan felszerelt helyiségben a
védőnő kihelyezett tanácsadásadást tart. Egészségügyi programunkban szoros együtt-
működésben dolgozunk a védőnővel, a családsegítővel és a háziorvossal. Folyamatosak
a közös esetmegbeszélések és családlátogatások. A fejtetvesség kezelésében is segí-
tünk.

4. Képességfejlesztés – iskolára való felkészítés, amely az iskolai sikeresség elérését, meg-
erősítését szolgálja. Minden településen folynak az alapozó mozgásterápiás foglalkozások,
illetve az egyéni és kiscsoportos logopédiai, gyógypedagógia fejlesztések. 

Jelen tanulmány a képességfejlesztés – iskolára való felkészítés, valamint az iskola
alsó tagozatán folytatott egyéni és kiscsoportos gyógypedagógiai fejlesztés gyakorlati
tapasztalataira épül, amelyek Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári és Nyírcsászári  óvo-
dás, illetve 1-4 osztályos gyermekpopulációjának 2018 januárjától 2020 szeptemberéig
tartó vizsgálatán alapulnak.



5

I. A tanulmány célja

A tapasztalatok tükrében hatékony, komplex fejlesztési irányokat (beavatkozási pontokat
és módszereket) határozzon meg az érintett települések sajátosságainak figyelembe vé-
telével az óvodás gyermekek és az alsó tagozatos tanulók hátránykompenzációjához.

A tanulmány alapján a tervezett fejlesztési irányok az óvodások és alsó tagozatos tanulók
plusz támogatását célozzák mind a velük való egyéni-kiscsoportos fejlesztések során, mind
nagyobb közösségükben (óvodai csoport, osztályközösség) a pedagógusok módszertani meg-
támogatásával.

Célunk a gyökérproblémák fejlesztésorientált feltárása.

I.1. Hipotézisek

1. A bevont településeken élő, alsó tagozatos tanulók tanulási teljesítménye jellemzően az
életkoruk alapján elvárt szint alatt marad.

2. A gyengébb tanulási teljesítmény mögött részképesség-gyengeség húzódik meg, mely a
tanulók többségénél kimutatható.

3. Az egyes részképesség-területek erőteljes elmaradását alsó tagozatban részben szociális
hátrány, részben éretlenebb idegrendszeri funkciók okozzák, melyek már óvodáskorban
kimutathatók.
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I.2. A hipotézisek bizonyítására 
szolgáló módszerek:

I. A pályázat szakembereinek tapasztalatai, megfigyelései
II. Vizsgálatok óvodában és alsó tagozatban

I.3. Vizsgált területek és módszerek

A pályázatba bevont szakemberek az óvodai és iskolai színtereken a következő tevékeny-
ségterületeken szereztek 2 tanéven keresztül tapasztalatokat, végeztek megfigyeléseket: 

• Óvodában két logopédus végezte az ötévesek kötelező nyelvi, artikulációs és iskolafel-
készültségi szűrését, és heti rendszerességgel tartott logopédiai terápiát; mindvégig kap-
csolatban álltak az óvónőkkel, és megbeszélték velük az eseteket;

• Gyógypedagógus végzett az iskolai színtereken egyéni és kiscsoportos részképesség-
vizsgálatokat, valamint olvasás-írás-számolás vizsgálatokat, a szükséges fejlesztések fel-
térképezése érdekében;

• Fejlesztőpedagógiai kiscsoportos részképesség-fejlesztések az óvodában;
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• Az óvodákban, de néhány iskolában is, mozgásterapeuta vizsgálta az elemi mozgásmintákat
és a reflexprofilt; megfigyeléseire épülhet a későbbiekben a csoportos mozgásterápia;

• Gyógypedagógus-pszichopedagógusnak a pedagógustréningekből leszűrt tapasztalati;
• Védőnői tapasztalatok – tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal;
• Vizsgálatok óvodában és alsó tagozatban.

I.4. Vizsgálataink alapján a gyökérprobléma

A kognitív képességek fejlődése és a mozgásfejlődés szorosan összefügg. Mivel a hátrányos
helyzetű településeken a Piaget-féle szenzomotoros szakaszban, az első két életévben, a
szociális tényezők, az ingerszegény környezet miatt nem ideálisak a körülmények a mozgás-
fejlődéshez (védőnői és óvónői tapasztalatok, megfigyelések alapján), a fejlődés sok esetben
megreked. A motoros és percepciós készségek magasabb szintre lépése a műveleti sza-
kaszra, az óvodáskorra tolódik el. A gyerekek otthoni körülményei ebben az életszakaszban
is változatlanok, rendszertelenül járnak óvodába és az óvodai foglalkozások nagy részét a
szociális készségek fejlesztése teszi ki, nem kapnak specifikus, megfelelő minőségű és meny-
nyiségű ingert a vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris területek az idegrendszer megfelelő
fejlődéséhez, a szinaptikus kapcsolatok megerősödéséhez. Mindez nehezíti a konkrét műve-
letek elvégzését és az absztrakt gondolkodás kialakulását, mely már ebben a korai tanulási
szakaszban hátrányokat okoz a számfogalmak, matematikai alapok elsajátítása és a beszé-
dértés, nyelvi készségek terén.

Az óvoda és az iskola elvárás-rendszere jelentősen különbözik egymástól. A hiányos szocia-
lizáció az óvodai közegben is érezteti a hatását, az iskola magasabb fokú, új követelményeihez
pedig csak lassan, nehézkesen alkalmazkodnak a gyerekek. Az iskolába lépők szocializációja
jelenleg nagyon sok időt és energiát kíván mind a pedagógusok, mind a tanulók részéről, ami
a tanítás tartalmi részéről hónapokra vonja el a figyelmet.

A jelenlegi olvasás-írás- és számolástanítás módszertana nem alkalmazkodik a tanulók aktu-
ális képességeihez, szükségleteihez, így nem tudja hozott hátrányaikat hatékonyan csökken-
teni és kompenzálni.

A szülők (több okból kifolyólag) kirekednek gyermekük intézményes tanulási folyamataiból,
ami a gyermekekben értékrendbeli válságot idézhet elő, rontva a tanulási motivációt, iskolai
megfelelést mind a teljesítmények, mind a magatartás terén.
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I.5. Fejlesztésorientált javaslatok,
beavatkozási pontok

• Bemeneti mérések szükségesek az óvodában és az iskolában, melyekre célirányos
fejlesztések épüljenek. 

• Az Alapítvány szakembereinek eddigi gyakorlati tapasztalatai alapján az óvodában már
4 éves kortól szükség van a rendszeres intenzív egyéni és csoportos mozgásterápiára
(minimum heti két alkalom). Alkalmazkodva az életkori sajátosságokhoz, játékosan célozva
a harmonikus reflexprofil kialakítását, melyre a sikeres mozgás- és személyiségfejlődés
épülhet (szenzoros integrációs terápia, Tóth-Szőllősy reflexharmonizálás, csoportos INPP
tréning – a végzettség kompetenciáinak figyelembe vételével). 

• Mozgásterápiák szervezése és megfelelő kompetenciákkal ezek beépítése az iskolai
oktatás keretébe az alsó tagozatban, melynek módszertanába javasolt bevonni a peda-
gógusokat. (Pl. testnevelés órákba építeni erre alkalmas elemeket – lásd Kulcsár Mihályné
mozgástréningje, illetve a Mozgáskotta módszer alkalmazása.)

• Részképesség-fejlesztés 5 éves kortól, az ezt megelőző egyéves, célzott mozgásterá-
piára építve. 5 éves kortól párhuzamosan mozgás-és részképesség-fejlesztés az óvodá-
soknak, beavatva a módszertanba az óvónőket.

• A súlyosabb nehézségekkel küzdő vagy lassabban haladó gyermekeket egyéni vagy kis-
csoportos plusz fejlesztésekbe vonni.

• A sajátos nevelési igény megállapítása céljából a gyermekek vizsgálatát elősegíteni az
illetékes Nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálathoz való utaztatással.

• A tehetséges gyermekek, diákok támogatása. (Erre is kidolgozni a beavatkozási pon-
tokat mind a fejlesztés, mind a pszichés és anyagi-eszközbeli segítség terén.)

• Az óvónők speciális (mozgás-és részképesség-fejlesztés) módszertani képzése mellett
fontos elérni, hogy a szülők rendszeresen vigyék a gyermekeket az óvodába. Erre
külön elemeket kidolgozni (szülők motiválása, közös programok és partneri kommunikáció
a szülőkkel, stb.).

• Fontosnak tartunk egy iskola előkészítő év beiktatását a beiskolázási korhatárt elérő
gyermekeknél, amikor már célzottan az alaptechnikák elsajátításához szükséges kognitív
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funkciók alapozása zajlik (fonológiai tudatosság, nyelvi-szövegértési készség, szám-és
műveleti alapfogalmak, stb.). Emellett prioritást élvez a szociális készségek fejlesztése,
az iskolai szabályrendszerhez való fokozatos szoktatás.

• Az olvasástanításnál javasolt a hangoztató-elemző, előkészítő szakasszal rendelkező
módszert alkalmazni. Figyelembe véve a diákok extrém magas áldiszlexiás tüneteket mu-
tató olvasási teljesítményét, a diszlexiát megelőző Meixner-módszer lenne a gyermekek
szükségleteihez leginkább igazodó, ezáltal leghatékonyabb olvasás-írástanítási módszer.
Ismételten fontos a pedagógusok módszertani képzése.

• A számolás-matematikai fogalmak kialakítását már az óvodában meg kell alapozni,
sok tárgyi, manipulációs tapasztaltatással segíteni a gyermekeket, hogy a konkrét szintről
eljussanak az iskolában elvárt elvonatkoztatási szintre.

• Az iskolás gyermekek szüleit szükséges motiválttá tenni és fokozatosan bevonni a
tanulási folyamatba, hogy a diákokat ne húzzák vissza azok a családi minták, melyek a
tanulást nem ismerik el értéknek. Ezáltal a szülő megmarad referencia személynek, aki
azonban támogatja-elismeri gyermeke kialakuló, új értékrendjét. Ha a gyermekben nem
alakul ki ,,értékrend hasadás”, valószínűsíthetően kisebb ellenállást fejt ki, és kevesebb
viselkedési problémával küzd az iskolai közösségben és a tanulási folyamat során.

• A pedagógusok gyakran erőn felül törekszenek a diákok sikeres szocializációjára és ké-
pességeik fejlesztésére. Ez sok esetben túlnő az általános módszertan keretén, ezért el-
engedhetetlen módszertani megújulásuk mellett mentális egészségük megőrzése.
Sikeres tapasztalataink vannak ezen a téren a pedagógustréningekkel.
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II. A vizsgálat eredményeihez
vezető szakirodalmi háttér áttekintése,

módszertani ismertetőre épülő megfigyelések,
fejlesztési tapasztalatok, vizsgálatok és elemzéseik

II.1. Az Alapítvány szakembereinek tapasztalatai,
megfigyelései (2018. január – 2020. augusztus)

II.1.1. A program tapasztalatai a szülői hátteret illetően

Nyírpilisen, Nyírmihálydiban, Nyírvasváriban a családok nagy része nem megfelelő élet- és
lakáskörülmények között él, és a nagyon nagy létszámú roma lakosság lakókörülményei szeg-
regáltak is. Jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, melynek forrása nagyrészt a
közmunka és a szociális juttatások. A családok pénzgazdálkodása a hiánygazdaság jegyeit
viseli magán. Havi jövedelmüket a beérkezés után azonnal elköltik, a legnagyobb részéből
nagymennyiségű tartós élelmiszert és dohányárut vesznek (vagy újságpapírból sodort kapa-
dohányt szív a család.) A lakások többnyire komfort nélküliek, melyekben többgenerációs
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nagycsaládok élnek együtt. A lehetetlen életkörülmények és a kiúttalanság következtében el-
terjedt a szintetikus droghasználat. Jelen van a kiskorú terhesség, az elhanyagoló szülői attitűd.
Problémát jelent az illegális áramvételezés, az adósságspirál, a háztartási szemét felgyülem-
lése, ezzel párhuzamosan a patkányok elszaporodása az ingatlanokban. A lakások többsége
az egykori szociálpolitikai támogatásból, nem megfelelő minőségű építőanyagból épült, emiatt
a házak mára lepusztultak. Az ingatlanok általában nem hivatalos keretek között cserélnek
gazdát, emiatt sokszor előfordul, hogy a közműszolgáltatónál bejelentett fogyasztó nem a tu-
lajdonos, ez pedig csökkenti a fogyasztással kapcsolatos felelősségérzetet. A falu legproblé-
másabb családjai jellemzően semmilyen közművel nem rendelkeznek, többnyire illegálisan
kivágott fával és lopott árammal oldják meg a hiányt. Egyes családokhoz viszont előrefizetős
mérőórákat szereltek. Nyírmihálydiban a roma közösség oláh cigány, beszélik a nyelvet, és
erősen őrzik a hagyományaikat. Ezen a településen elkülöníthető az a feltörekvő réteg, amely-
nek tagjai igyekeznek munkát vállalni, gyermekeiket rendszeresen viszik a köznevelési intéz-
ményekbe. Ezen gyermekek iskolai tanulási teljesítménye jó, az általános iskola után többen
továbbtanulnak. Több fiatal szerzett már érettségi bizonyítványt. 

A vizsgált települések közül Nyírcsászáriban viszonylag alacsonyabb lélekszámú a roma la-
kosság, és több a kedvezőbb szociális háttérrel rendelkező család, az óvodába, iskolába járó
gyerekek oktatási téren mégis jelentős hátrányokkal indulnak.

II.1.2. Tapasztalatok az óvodai neveléssel kapcsolatban

Az óvodáskorú gyermekek közül több településen sokan csak papíron járnak óvodába, vagy
csak délig maradnak, amit az intézmények nem jeleznek írásban a Gyermekjóléti Szolgála-
toknak.

Szakemberhiánnyal minden intézmény küzd, amely tapasztalatink szerint több esetben mo-
tivációhiánnyal és módszertani hiányosságokkal párosul. A nevelés-fejlesztés-oktatás terén
fennálló problémákat, a gyerekek fejlődésének elmaradását az intézmények és a szakemberek
egymásra hárítják. Nehezített a gyerekház – óvoda – iskola átmenet. Az óvodákból iskolaé-
retlen gyerekek kerülnek az iskolába, akik figyelemzavarral, koncentráció-hiánnyal, súlyos
beszédhibákkal és megértési nehézségekkel küzdenek. 

Az óvodapedagógusok meglátása szerint a mélyszegénységben élő gyerekeknek elsősor-
ban kommunikációs és szocializációs elmaradásaik vannak. Alapítványunk tapasztalatai
szerint súlyos lemaradás tapasztalható a mozgásfejlődés terén is. A 0-3 éves korosztály
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mozgásfejlődése két véglet felé mutat: vagy el van maradva, vagy éppen hogy felgyorsult,
hiszen az otthoni körülmények miatt nem teszik le a padlóra (kosz, hideg miatt), és korán el-
kezdik „állítani”, melynek következtében kimarad a forgás, kúszás és mászás. Nem hintáztatták
őket, viszont sokat voltak ölben. Életkoruknak megfelelő fejlesztő játékaik nem voltak, illetve
most sincsenek. A gyakori középfülgyulladások miatt a gyerekek egy részének károsodott
a hallása. Ennek következménye nemcsak egy mozgáskoordinációs hiányosság lesz, hanem
idegrendszeri éretlenség, amely hátrányosan befolyásolja a gyermek értelmét és érzelem-
világát, későbbi óvodai, iskolai pályafutását. 

Fontos tényező Nyírmihálydi településen a gyermekek kétnyelvűsége, mely óriási problémát
okoz az óvodai életben. A gyerekek 3 éves korig nem, vagy alig hallanak magyar szót, töb-
beknek megkésett a beszédindulása.  Az óvodában viszont azonnal elvárják, hogy magyarul
beszéljenek, és magyar nyelvű utasításokat hajtsanak végre. A gyermekekben ez szorongást,
nehezített óvodai beszokást és alkalmazkodást eredményez. Ennek megoldása az óvodába
kerüléskor már megkésett, kiemelt időszak az 1-3 éves kor.

A családok felnőtt tagjai lényegében ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint a gyerekek.
Térben és időben nehezen tájékozódnak, cselekvéseiket alapvetően az itt és most, a körülöttük
zajló események határozzák meg. A rendszerezettség hiánya miatt sokszor fáradtak (alvásuk
az éppen aktuális feladatok befejezésének időpontjához kötött), a családfő sok esetben alko-
holbeteg. A szülőkkel való kommunikációban szintén sok a nehézség, rendszeres a verbális
abúzus.

II.1.3. Tapasztalatok az iskolai támogató munka során

A nyírpilisi és a nyírmihálydii iskolákban a tanulók 100%-a roma és halmozottan hátrányos
helyzetű. A másik két vizsgált településen a roma tanulók száma alacsonyabb, azonban a hát-
rányos helyzetű gyerekek aránya magas: Nyírvasváriban 70%, Nyírcsászáriban 60%.

A tanulók nagy lemaradást mutatnak nagymozgások, finommotorika, vizuális, auditív
érzékelés, egyensúlyi rendszer, térérzékelés, taktilis és kinesztetikus rendszer, fonoló-
giai tudatosság, szókincs, artikuláció, beszédértés, beszédészlelés és szociális kész-
ségek terén.

A gyerekek nagy része nem tudja behozni hátrányát, amelyet a korai és óvodai fejlesztés hiá-
nyosságai okoznak, nem tanulnak meg életkoruknak megfelelően írni-olvasni. Egészen kicsi
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kortól magatartászavar és figyelemtartási nehézségek figyelhetők meg. Felső tagozatban
már magas a hiányzási arány; a lányoknál gyakori a szöktetés és a teherbe esés. Nyírmi-
hálydiban és Nyírpilisen jellemző, hogy a jó képességű tanulókat nem engedik továbbtanulni
a szülők, mert úgy érzik, elveszítik a falu határán kívül került gyermeküket.  A középiskoláig
ezért kevesen jutnak el, és csak 20-30%-uk fejezi be  középiskolai tanulmányait.

A gyerekek oktatási sikertelenségéhez hozzájárul a települési környezet és a szociális hát-
rányok, a kedvezőtlen lakhatási feltételek, a szülők aluliskolázottsága, az optimális mozgás-
fejlődéshez, tanuláshoz szükséges körülmények hiánya, a roma kultúrából adódó értékrend. 

Az iskolába járó gyerekek közül a szegregátumokban élők olyan körülmények között élnek,
ahol nem biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. Ezeknek a gye-
rekeknek a többsége nélkülözni kénytelen minden olyan háttértámogatást, erőforrást és inf-
rastruktúrát, ami a tanulás alapfeltétele lenne. Nincs íróasztala, nincs megfelelő világítás,
hőmérséklet otthon, helyette zaj van, zsúfoltság, ingerszegény környezet. Emellett súlyos
probléma, hogy nincs megfelelő szülői minta, a szülők többnyire saját hiányos ismereteik
okán nem töltik be a tanulást segítő felnőtt szerepét. A folyamatokat nehezíti, hogy a roma
gyerekek szocializációja során megerősített „személyiségértékek” nem azonosak az isko-
lában preferált és jutalmazott értékekkel. A családok időkezelése eltérő, strukturálatlan, nincs
szigorú napirend, amely problémát jelent, amikor a tanórák kötött rendjéhez kell igazodni.
Gondot jelent a gyermekek irányában megmutatkozó szélsőségesen megengedő otthoni at-
titűd is.

Az iskolákban zajló tevékenységünket a pedagógusok és a helyszínen tevékenykedő szak-
emberek (gyógypedagógus, logopédus) véleményére alapozott problémafeltárással kezdtük.
Ennek alapján fogalmaztuk meg, életkorokra lebontva, a fejlesztés céljait. A célokhoz mód-
szereket, eszközöket terveztünk. Ezt követte a megvalósítás. 

A hátrányos helyzetű gyerekek körében minden településen egyöntetűen megjelennek:

- az önirányítás, az érzelmi kontroll és a viselkedésszabályozás zavarai, 
- a motiváció hiánya, 
- a szociális képességek (versengés, vezetés, együttműködés, segítés) nehézségei és 
- a végrehajtó funkciók, valamint a metakogníció erőteljes alulműködése,
- tanulási teljesítmény gyengébb szintje, 
- változatos tanulási problémák, nehézségek.
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Azok a tünetek, feszültséglevezetési módok, melyeket a pedagógusok egyöntetűen panaszol-
tak az adott korosztályban, feltételezhetően következmények, felszínes kezelésükkel nem ér-
hetünk el sikereket. Az okok sokkal mélyebben keresendők. Ezek a hátrányos helyzetű tanulók
valószínűleg már az óvodában nem tudtak megfelelni az életkorukkal adekvát elvárásoknak,
mind  a kritikus kognitív készségek, mind a motoros funkciók tekintetében, ami pedig predesz-
tinálta az iskolai kudarcot. Javarészt támogató családi légkör hiányában kompenzációs me-
chanizmusaik nem eredményesek. Tanulási nehézségeik, sikertelenségük önértékelési
problémákat eredményez, és minimálisra redukálja a motivációt. 

Ha a törekvések csak negatív visszacsatolást eredményeznek, az rövid időn belül beépül az
én-tudatba, és egyfajta tanult tehetetlenségbe sodorja a tanulót felső tagozatos korára. Fontos,
hogy ezek a gyerekek akarjanak célokat elérni, hogy a külső motiváció – mellyel ebben az
életkorban, ezekben a közösségekben nincsenek elhalmozva – belső motivációvá, belső haj-
tóerővé váljon. A célkitűzések kezdetben kicsik (például egy elsősegély versenyben való rész-
vétel), de később talán lehet az érettségi megszerzése, vagy egy szakma elsajátítása is. Ha
bármilyen cél elérésére készségeket és akaraterőt fejlesztünk ki, abból minden problémahely-
zetben meríteni tudnak a gyerekek. 

II.2. Tapasztalatok a pályázat szakembereinek logopédiai,
gyógypedagógiai, mozgásterápiás fejlesztései kapcsán

II.2.1. Logopédiai tapasztalatok

A bemeneti logopédiai vizsgálatok kiterjedtek a beszédszervi állapot és működés felmérésére,
az artikulációra, a szókincs fejlettségére, az auditív és vizuális emlékezet területeire, a forma-
másolásra, az összefüggő beszéd megfigyelésére, a vizuo-motoros koordináció vizsgálatára.
A terápiába felvett valamennyi gyermek artikulációs zavarral küzd. 
Az óvodáskorú, 5 évet betöltött gyerekek jelentős része szinte valamennyi vizsgált te-
rületen elmaradást mutat. Az artikuláció fejlesztésén túl valamennyi kognitív képesség-
terület fejlesztése szükséges. A beszédbeli elmaradások és zavarok csak a jéghegy
csúcsát jelentik. Nagyon komoly részképesség-elmaradások jellemzik a gyermekeket,
ezért komplex fejlesztést igényelnek. ,,Nagyon szegényes a diákok szókincse. Verbális ki-
fejezőkészsége, beszédészlelésük gyenge színvonalú. Fonológiai tudatosságuk, grafomotoros
készségük fejlesztésre szorul.” Néhány óvodában nagyon lelkesek, együttműködőek a gye-
rekek. Hálásak, és szeretnek a logopédiai foglalkozásokra járni. Élvezik a játékos gyakorlato-
kat, egy- két esetben pedig az otthoni gyakorlás is megfigyelhető.
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A nehézséget a gyermekek óvodai hiányzásai okozták. Nyírpilisen és Nyírmihálydiban
a második félévben igen jelentős volt a gyermekek hiányzása. A logopédiai foglalkozá-
sok is nagyon fontosak a számukra, de ha az óvodai nevelésben sem vesznek részt
rendszeresen, hátrányaik halmozódnak. „Úgy kezdik meg a gyermekek az iskolát, hogy
meg sem közelíti fejlettségük az iskolába lépéshez szükséges szintet.” (logopédus)

„Nagyon fontosnak és hatékonynak értékelem a mozgásfejlesztés jelenlétét az óvodákban.
Az Alapítvány szakemberei jelen voltak ezekben az óvodákban, és a gyermekek fejlődésének
ütemét pozitívan befolyásolta a mozgás- és beszédfejlesztés együttes megléte. 
A gyermekek figyelmi nehézségei, a feladat- és szabálytudat kialakulásának hiányosságai to-
vább lassítják a tempót. Ezek kezelésében is nagyon hasznos a mozgásfejlesztés jelenléte.”
(logopédus)

A nyírmihálydii és a nyírpilisi óvodák gyermekei minden említett területen komoly elmaradást
mutatnak. A nyírcsászári gyermekek a családi háttérből adódóan kevesebb hátránnyal küz-
denek, valamint az alacsony csoportlétszám is segíti a fejlődésüket.

II.2.2. Mozgásterápiás tapasztalatok az óvodában

A bemeneti logopédiai vizsgálatok kiterjedtek a beszédszervi állapot és működés felmérésére,
az artikulációra, a szókincs fejlettségére, az auditív és vizuális emlékezet területeire, a forma-
másolásra, az összefüggő beszéd megfigyelésére, a vizuo-motoros koordináció vizsgálatára.
A terápiába felvett valamennyi gyermek artikulációs zavarral küzd. 

A szenzoros diagnosztika és komplex mozgásterápia során tapasztalt problémák:

1. Többen szenzoros szabályozási zavart mutatnak: állandó és kielégítetlen vágy az inge-
rekre, minden csatornán és a szociális interakciókban is. Bizonytalan a testhatár, szinte
„provokálják” az érintést. A nagymozgások összerendezetlenek, a mozgásos irányítófunk-
ciók alulműködnek.

2. A motoros tervezés gyengesége több gyereknél is megfigyelhető (diszpraxia), mivel a
szenzoros rendszerből kevesebb információt tudnak felvenni. A szenzoros beáramlás
szintjén van a probléma, ezért az adekvát válaszadásnak rosszak az esélyei. Nehézségek
vannak a posztura utánzás, a bilaterális integráció, a testközépvonal-keresztezés, ujjazo-
nosítás terén.
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3. Ebből eredően sok gyereknél megjelennek a finommozgás-nehézségek, melyek az író-
rajzoló mozgások gyengeségében csúcsosodnak ki.

4. Jellemző a hiperaktivitás, az impulzív viselkedés. Indulataikat nem vagy nehezen képesek
kontrollálni, állandó a mozgásigény, mindenből sok kell. Az egyre több mozgás hatására
mindinkább begyorsulnak, végül teljesen szétesnek, viselkedésük kontrollálatlanná válik,
és ekkor már képtelenek visszafogni, szabályozni magukat. A sok, rosszul strukturált inger
túlfut a szervezet aktivációs szintjén, ezért még kevésbé szervezett a viselkedésük.

Fejlesztésre szoruló területek: téri irányok, szem-kéz koordináció, azonosság- különbözőség
felismerése, térérzékelés, kinesztétikus és taktilis érzékelés, egyensúlyérzék, elemi mozgások,
nagymozgások, finommozgások koordinációja, keresztcsatornák működése, emlékezet, test-
séma, dominanciák rendezése, fejlesztése, figyelemkoncentráció. Mindezek támogatják a
mozgásszervezést, önszabályozást.

A terápia célja olyan szenzoros ingerek adása, amelyek elősegítik az addigiaknál érettebb,
integráltabb mozgásos válaszok megjelenését. A foglalkozásokon speciális eszközök (labdák,
hálók, hinták, óriás, beleülhető tölcsérek) segítségével az agy megfelelő részét (taktilis, prop-
rioceptív, vesztibuláris) ingerelve indulnak azok a folyamatok, amelyek elvezethetnek az össze-
hangolt idegrendszeri működés kialakulásához. A mozgás és az érzékelési rendszer
fejlesztése együttesen történik. Mivel a mozgás és az érzékszervek is szoros kapcsolatban
vannak az érzelmekkel, ez a módszer nagyon eredményesen alkalmazható a figyelemzavaros,
hiperaktív, önértékelési zavarokkal és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknél.
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II.2.3. Gyógypedagógiai tapasztalatok

Az érintett településeken a tanulási teljesítmény terén szerzett tapasztalataink: az általános
iskolákban gyógypedagógiai fejlesztésre javasolt tanulók bemeneti vizsgálatai a 2019-es és
2020-as évben egyaránt a sikeres tanuláshoz szükséges különböző részképesség-területek
elmaradását jelezték, elsőtől negyedik évfolyamig. 
A bemeneti részképesség vizsgálatok nem mutatták az életkor alapján várható fejlődési ívet.
Minden évfolyamon (1-4.osztályig) vissza kellett kanyarodnunk az alapokig. A feladatokat óvo-
dai szintről kellett kezdenünk a teljes alsó tagozaton, amit az 1. és 2. osztályos gyerekek még
jól fogadtak, de a 3. és 4. osztályosok már gyakran ellenállást mutattak. 

II.3. A szakemberek tapasztalatainak összegzése

A program szakembereinek kétéves óvodai és iskolai fejlesztései során szerzett tapasztalatai
azt mutatják, hogy a 4 település óvodásai több területen hiányossággal küzdenek, melyeket
még fokoznak a gyakori óvodai hiányzások. A gyermekek többsége iskolaéretlenül kerül az
1. osztályba. Az iskola alsó tagozatán megmutatkozik a tanulás terén a teljesítmény-lemara-
dás, és megjelennek a tanulási motivációs problémák. 

A logopédusok tapasztalatai pozitívak a mozgásfejlesztésbe vont óvodások fejlődése terén.
A szülői háttérből adódóan minimális jelenleg az a családi minta, mellyel az óvodások és kis-
iskolások tanulási motivációját és kognitív képességbázisát erősíteni lehet.
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A fenti tapasztalatok alapján válaszokat kerestünk arra, hogy az alsó tagozaton mutatkozó ta-
nulási-motivációs nehézségek mennyire általánosak, és melyek a gyökérproblémák. Mennyire
függenek össze a szociális hátránnyal, illetve milyen mértékben vezethetők vissza idegrend-
szeri-kognitív okokra? Már az óvodában is jelen vannak-e a gyökerei, vagy csak az iskola-
rendszer elvárásai és módszerei miatt marad ezeknek a diákoknak a tanulási teljesítménye a
tananyag, valamint a kultúrtechnikák életkor alapján elvárható elsajátítási szintje alatt?  
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III. Rövid elméleti áttekintés

A szociokulturális környezet, a szülők aluliskolázottsága, a család lakókörnyezete, az optimális
mozgásfejlődéshez, tanuláshoz szükséges körülmények hiánya, a kultúrából adódó érték-
rendbeli különbség változatos tanulási nehézségekhez, zavarokhoz vezet. A hátrányos szo-
ciális helyzet és a halmozódó tanulási sikertelenség, a motiváció jelentős csökkenését okozza.
(Mesterházi, 2001) Ennek következményeként az érintett tanulók rendszerint peremhelyzetbe
kerülnek a jól kompenzáló vagy jó képességű tanulókhoz képest. Hasonló területen végzett
kutatások szerint „a marginizálódás miatt elszenvedett leszakadás hosszú távon okozhat ta-
nulási zavart, hiszen a szenzitív periódusban elszenvedett tartós depriváció nem kedvez adott 

részképesség adekvát fejlődésének.” (Vida, 2016).
Tanulási zavar a központi idegrendszer diszfunkciója következtében jön létre, és a beszéd,
az írás, az olvasás, a matematikai képességek elsajátítása során, valamint a figyelmi funkciók
területén mutatkozik meg. Fontos megjegyezni, hogy a tanulási zavar mellet fennállhat hát-
ráltató sérülés (pl.: halláskárosodás, érzelmi zavarok) és környezeti hatás (pl.: hátrányos hely-
zet, elhanyagolás, kulturális különbségek, szülők iskolázatlansága, oktatási hiányosságok),
de ezek hatásának nem következménye.  (Berk, 1983)
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A tanulási zavar hátterében a motoros, szenzoros és szenzomotoros működés megkésett fej-
lődése és a szekvenciális információfelvétel és -feldolgozás alacsonyabb működési szintje
állhat. A zavar megfigyelhető a testsémát, téri tájékozódást, egyensúlyérzéket, az érzékelési
és észlelési területek jó működését, szerialitást igénylő feladatokban, készségekben. A gye-
rekek megfelelő ingerkörnyezetbe helyezése és fejlesztése elejét veheti a tanulási zavarnak,
segítheti  az iskolai beválást. (Gyarmati, 1998) 

Minden készség kialakulásának vannak szenzitív és kritikus periódusai (Locke 1993). Ha
ebben a speciális időszakban a hátrányos helyzetű csecsemők, kisgyermekek ingerszegény,
deprivált környezetben fejlődnek, idegélettani szempontból strukturális elváltozások keletkez-
nek a neurális mechanizmusokban (Vida, 2016). Amennyiben a hátrányos helyzetű gyerekek
nem, vagy jóval a kritikus periódus időszakán túl jutnak fejlesztéshez, fennáll a veszély, hogy
hátrányukat többé már nem tudják behozni. (Kühne, 2003). Azoknak a gyerekeknek van jó
esélyük az iskolaérettségi szint elérésére, akiknek a belső érési folyamatok és a külső kör-
nyezeti ingerek hatására még a szenzitív perióduson belül integrálódnak a csecsemőkori ref-
lexei és elemi mozgásmintái. Akkor válik iskolaéretté egy gyermek, ha érzékelő apparátusának
minden eleme összhangban van egymással.

„A motoros készségek fejlődési szintje lényeges szerepet játszik a percepció fejlődésében, a
percepció előfeltétele a fogalmi gondolkodásnak, ebből következően a tanulási zavarok kom-
penzálása érdekében első lépésként a motoros és a percepciós készségeket kell fejleszteni.
Az ún. alacsonyabb szintek erősítésével vagy szükség szerinti újratanulásával pozitívan be-
folyásolhatjuk a magasabb rendű, bonyolultabb funkciókat.”(Porkolábné Balogh, 1988).

A szakirodalmi leírások azt a hipotézisünket erősítik, mely szerint az óvodáskorban (a
szenzitív időszakban) elmaradt megfelelő minőségi és mennyiségi idegrendszeri inger
miatt – ami szociális hátrányból is eredhet – keletkezett részképesség-gyengeségek is-
koláskorra tanulási problémákat, súlyosabb esetekben zavarokat okozhatnak.

Ennek következtében már óvodáskorra felhalmozódnak azok a hátrányok a megismerő-
funkciók terén, melyek az iskolai életút során fokozódó tanulási és/vagy viselkedési
problémákhoz vezetnek, később pedig jelentősen nehezíthetik a sikeres társadalmi be-
illeszkedést.
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IV. Az óvodában és alsó
tagozatonelvégzett vizsgálatok

bemutatása, elemzése

Hipotéziseink igazolásához vizsgálatokat végeztünk a jelzett 4 település óvodásai és alsó
tagozatos tanulói körében. Feltevéseink alapján már óvodában kimutathatók azok a hátrányok,
melyek alsó tagozatra (célzott beavatkozások hiányában) több területre is negatívan hatnak 
a tanulás terén. 

A vizsgálatokat úgy állítottuk össze, hogy minden korosztályról képet nyerhessünk, miként vi-
szonyul a teljesítményszintjük az adott életkor alapján elvárhatóhoz, továbbá megvizsgáltuk
a teljesítményük mögött meghúzódó részképességeket, egészen az idegrendszer érettségére
utaló reflexvizsgálatokig.

A vizsgálatokat, melyeket az Alapítvány szakemberei végeztek, Borbásné Pucsok Tímea
gyógypedagógus koordinálta, és részben értékelte.

IV.1. A vizsgálatba bevontak köre és a módszerek

A kutatás során 243 gyermeket vizsgáltunk meg, a következő eloszlásban:

Vizsgált területek és módszerek:
• Olvasás vizsgálat (Meixner Ildikó olvasólapok adott osztályszintnek megfelelően)
• Tollbamondás (Szebényiné Juhász Ágnes – osztályfokokra lebontva)
• Diszkalkulia (számolási zavar) vizsgálat (Dékány Judit és Juhász Ágnes nyomán)
• Iskolaérettséghez szükséges kognitív funkciók szintjének megállapítása (Kanizsa vizsgálat

– Balassáné Tüske Ágnes és munkatársai 1988.)
• Elemi mozgásminták (Kulcsár Mihályné nyomán 2015.)
• Primitív reflexek (a Szvatkó Anna-féle szenzoros integrációs terápia és Kulcsár Mihályné

módszertana alapján)
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A vizsgálatok korosztályonként:

IV.2. A vizsgálat leírása

Az 1. hipotézisünk bizonyítására, mely szerint a bevont településeken élő alsó tagozatos ta-
nulók teljesítménye jellemzően az életkoruk alapján elvárt szint alatt marad, a következő vizs-
gálati módszereket alkalmaztuk:

IV.2.1. Olvasásvizsgálat

Indokoltsága rövid elméleti áttekintéssel

Az olvasástanítási módszerek olvasáspszichológiai és olvasáspedagógiai elemzése

Az ember életében sorsdöntő, hogy tud-e, szeret-e olvasni. Információs társadalmunk embere
számára nélkülözhetetlen az olvasás és írás megfelelő szintű tudása, melynek alkalmazása
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döntően befolyásolja egyéni boldogulását. Éppen ezért fontos megtalálni már kisiskolás korban
azt a megoldást, módszert, amellyel nemcsak az olvasás jelrendszerét lehet elsajátíttatni, de
képessé lehet tenni a tanulókat az olvasott szöveg megértésére, és befogadására is, valamint
az egyoldalú befogadáson túl gondolatainak érthető közlésére, s a kommunikációs folyamat-
ban való eredményes részvételre is. Kommunikációelméleti szempontból  olvasáskor  „vevő-
ként” működünk, míg íráskor „dekódolunk”, tehát a két pólus szorosan összetartozik. Az írás
jellegét, absztrakciós fokát tekintve lehet fogalomíró, képíró, vagy betűíró. A magyar nyelv
hangjelölő, betűíró írásrendszert használ. 

Az iskolába kerülő gyermekek az első osztályban különböző olvasástanítási módszerrel ta-
nulják meg az olvasás-írás alapjait.

Olvasástanítási módszerek 

Szintetikus módszer: részeket (hangokat vagy betűket) tanítja meg először, építkező.

Analitikus módszer: az egészből (szövegből, mondatból vagy szóból) indul ki, lebontó.

Analitikus-szintetikus módszer: egyforma súlyt fektet az egészre és a részekre.

A dekódolási stratégia szerint az olvasástanítás lehet: szótagoltató és szóképekben olvastató.

Az íráshoz való viszony szempontjából a párhuzamos írástanítás lehet: írva olvastató
(előbb az írott betűt tanítja), és lehet olvastatva író (előbb a nyomtatott betűt tanítja).
1. Hangoztató – elemző – összetevő módszer szóképes előprogrammal - Kidolgozója: Ro-

mankovics András, Romankovicsné Tóth Júlia. 1978-tól működik.
2. Globális-szintetikus program: Az olvasás-írástanítás a nyelvi, irodalmi és kommunikációs

nevelésben – Zsolnai-program. 1986-tól működik.
3. Intenzív-kombinált program (az integrált anyanyelvi nevelés program része; Létrehozói:

Lovász Gabriella, Balogh Beatrix, Barkó Endre. 1978-tól működik.

A fenti programok jellemzői:
• nem alkalmaznak előkészítést,
• betűcsoportokat tanítanak, nem bontják le aprólékosan az anyagot,
• nincs vizuális megerősítése a szótagolásnak.
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A tanulási nehézségek megelőzését célzó, prevenciós olvasástanítási módszerek:

1. Diszlexiát megelőző olvasástanítási módszer. Kidolgozója: Meixner Ildikó. 1995-től működik.
2. Hangoztató – elemző – összetevő módszer hathetes előkészítő szakasszal és szótago-

lással. Kidolgozói: Adamikné J. A., Gósy Mária, Lénárd András. 1996-tól működik.
3. Hangoztató – elemző – összetevő módszer szótagolással. Kidolgozója: Báder Ilona. 1998-

tól működik.

A fenti programok jellemzői:

• nagy hangsúlyt fektetnek az előkészítésre, a hangtanítás az elsődleges,
• mindegyik szótagoltat.

Az olvasás-írás tanításának előkészítése
A jó olvasástanítási módszerhez hozzátartozik az előkészítés, mely a részképességek kiala-
kítását és állandó gyakorlását jelenti. Nem szabad sajnálni az erre fordított időt, mivel később
sokszorosan megtérül.
Az előkészítés során párhuzamosan kell kialakítani az olvasási és az írási részképességeket.
A részképességeknek két csoportja van:

Az olvasástanítási módszernek kiemelt a jelentősége. „Az áldiszlexia mint korunk járványve-
szélye” című tanulmányában Csabai Katalin az olvasástanítás gyorsított tempójának követ-
kezményeit foglalja össze:
• Szociális tényezők hatása a gyermekekre: a szülői háttér meghatározó szerepe. A sze-

gényes családi anyanyelvi környezetben lehetőség az aktív szókincs gyakorlására.

http://www.diszlexia.info/abeceskonyvek.htm 
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• A korai beiskolázás: egy-egy részfunkció természetes biológiai érésének eltolódása miatt
nincs szinkronban az iskolai követelményrendszerrel.

• Az olvasókönyvek kiválasztásának meghatározó jellege.
• A globális módszer gyorsított olvasástanítási tempója káros lehet.
• A szóképes módszer nem illeszkedik a magyar nyelv sajátosságaihoz.
• Az egyszerre több új (5-6) betűt magában foglaló ismeretet nehezen tudják feldolgozni a

gyerekek.

„A mai kor gyermeke azért vívja meg mindennapi harcát a betűkkel, mert az olvasókönyvek
nagy része nem a szótagoló tempójú olvasást követi, holott a ritmus – így a szóritmus fel-
dolgozása is – szinte velünk született képesség. Jó lenne erre építeni! [...] Ismert az a tény,
hogy anyanyelvünket hallás útján, szinte születésünk pillanatától, 5-6 éves korunkig tanuljuk.
Beszédünk eközben állandó fejlődésen megy keresztül. Ezzel szemben a hangoknak átkódolt
változatára, a betűk ismeretének feldolgozására – aminél egy magasabb idegrendszeri tevé-
kenységre van szükség – 2–3 hónap áll a 6-7 éves kisgyermek rendelkezésére. A gyorsított
tempójú olvasástanítással ugyanolyan képtelenségre ítéljük az elsőst, mintha nekünk, felnőt-
teknek, 3 hónap alatt kéne megtanulnunk egy idegen nyelven beszélni, olvasni, írni. Erre az
emberi agy képtelen!” (Csabai Katalin, 1999.)

2. osztálytól végeztük az olvasásvizsgálatokat. Az olvasástechnika vizsgálatához a Meixner
Ildikó által összeállított olvasólapokat használtuk. Megfigyeltük az olvasásra fordított időt, a
hibákat, ezek javítására való törekvést, és az olvasás folyamatosságát, mely alapján a minő-
sítés szempontjai: 

A határérték, amely fölött diszlexiásnak tekinthetjük a gyermeket, illetve szükségesnek tartjuk
a speciális megsegítést, a 2-4. osztályban 280 mp, 18 hiba.

A további táblázatok az osztályok településekre lebontott átlagait tartalmazzák, valamint a 4
település osztályszintű összesítéseit.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy alsó tagozatban a diákok valóban jellemzően gyengébb olva-
sásteljesítményt produkálnak-e, mint az életkoruk/osztályszintjük alapján az elvárható lenne.
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Összesítés:
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Az eredmények felvetik az olvasástanítási módszer hatékonyságának elemzését is. Ahogyan
azt a szakirodalmi áttekintésből láthattuk, az olvasástanítási módszert nagyon fontos jól meg-
választani. Különösen, ha a gyermekek családi háttere a tanulás terén nem támogató, és a
tanulók sok egyéb hátránnyal is küzdenek. 

Minden vizsgált intézményében az analizáló-szintetizáló olvasástanítási módszert használják,
párhuzamos írástanítással, az Apáczai tankönyvcsaláddal. Balogh Klára és Honti Mária az
Apáczai tankönyvcsalád (és olvasástanítási módszer) fejlődéslélektani elemzése során a kö-
vetkezőket emeli ki: az előkészítő szakasz feladatai sokszor bonyolultak, a hívóképek nem
egyértelműek. A szótagolás-hangoztatás gyakorlása bár megjelenik, de következetlen
hozzá a szó-és képanyag, nehéz a jelölése. Amit a gyerektől vár, több részképesség
komplex együttműködését feltételezi, ami a vizsgált tanulók esetében diszharmoniku-
san, egyenetlenül működik (ld. a gyógypedagógusoknak és a logopédusoknak a beveze-
tésben leírt tapasztalatait). 

,,A hangelkülönítésnél korongokat kell használni. A képek alatt ismét ott a szótagolós téglalap.
Itt egyszerre két mennyiségre kell figyelnie a gyereknek. Zavaró, hogy a szótagolásnál egy
hangcsoporton belül még két-három hangot is el kell különítenie. Egy mozdulattal kell megra-
gadnia a szó egységét, a szótag egységét és a hangot. Technikailag begyakoroltatható, de
ez nem segíti az értést.” A betűtanulásnál nem minden hasonló alakú és hangzású magán-
hangzó kerül távol egymástól a tanulási sorrendben. (Balogh, Honti, 2003.) Ez a homogén
gátlás miatt elősegíti a hasonló hangzású és formájú betűk cseréjét. 

Ez az olvasástanítási módszer feltételezi a gyerekek azon képességét, hogy jól tudnak han-
gokra bontani, szótagolni, illetve hangokat, szótagokat összevonni, vagyis jól működik a fo-
nológiai tudatosságuk. 

A bevezetésben idézett logopédus szakemberek beszámolói szerint mind a 4 település isko-
lába készülő nagycsoportos óvodásaira jellemző, hogy gyenge a fonológiai tudatosságuk.

Vagyis az általánosan használt olvasástanítási módszer nem hatékony számukra, al-
kalmatlan a hátrányaik csökkentésére, a vizsgálati eredmények alapján az olvasásuk
technikailag pontatlan, a hibák mennyisége áldiszlexiára utal.  A nyelvi hátrányokkal
egyetemben ezek a technikai hibák súlyos szövegértési nehézséget eredményeznek,
amit a vizsgálat is kimutatott. Az olvasás-szövegértés nehézsége minden egyéb tanulási
területet negatívan befolyásol.
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Az olvasásvizsgálat eredményeit hibatípusok alapján elemezve megállapítható, hogy minden
vizsgált osztályban azonos százalékban szerepelnek. Leggyakoribb a hosszú-rövid magán-
hangzók cseréje (e-é, o-ó, ü-ű, stb.), a hasonló alakú, különböző téri helyzetű mássalhangzók
cseréje, melyek szó- és mondatszinten is konzekvensen megjelennek. Minden évfolyamon
jellemzőek a betűtévesztések, melyek vizuális- (b-d, m-n, n-h), és/vagy fonetikai (k-g, p-t, s-
sz) hasonlóságon alapulnak, betűkihagyások és -betoldások, melyek a szóanalízis zavarát
mutatják, szókihagyások és -betoldások, rossz kombinációk, reverziók (b-d, p-b-d, t-f, u-n). 
A vizuális diszkriminációnak, a jobb-bal differenciálásnak, a keresztcsatornák működésének,
a  téri irányoknak, a testsémának, testképnek a betűtanítást megelőző fejlesztése szintén nem
érte el a megfelelő eredményt, hiszen a hibatípusok nagy része ezen területek gyengeségét
mutatja. Az olvasásvizsgálatból levont további következtetés, hogy a tanulók többsége
olyan olvasástechnikai hibát ejtett, melyek mögött pontatlan vagy zavart részképesség-
működés feltételezhető (szemfixáció, vizuális- és hallási differenciálás, vizuális alak-
háttér diszkrimináció, szerialitás, intermodalitás, emlékezet, térben-, síkban-, időben
való tájékozódás különböző szintű nehezítettsége).

Ritkábban és nem ismétlődően fordultak elő perszeverációk, betűcserék, szóroncsok, ismét-
lések, betűbetoldások azoknál a tanulóknál, akiknél a betűk összeolvasása egyébként is meg-
késett. A hosszabb és számukra ismeretlen szavak esetében elbizonytalanodnak, és az
olvasásuk lassul, szótagolóvá válik. 

Összefüggő szöveget nagyon kevés gyermek olvasott folyamatosan, hangsúlyozva. Szöve-
gértésük a helyes olvasástechnikára való koncentrálás, valamint az automatikus szóolvasási
készség kialakulatlansága miatt nagyon alacsony színvonalú. A szöveg lényegét nem tudják
kiemelni, megrekednek a szöveg-feldolgozás legalsó szintjén, vagyis a megértésen. Nagyon
kevesen képesek a szöveg értelmezésére, az összefüggések önálló felismerésére, a szöveg-
hez kapcsolódó kérdések pontos megválaszolására. 

Az alsó tagozat magasabb fokozatain az 1. osztály 2. félévére tervezett mondatokat is csak
5:2 – 5-3 arányban tudják érdemben megválaszolni. A szövegértés korrelál az olvasástechni-
kával. Megfigyelhető, hogy a szöveg végére az összefüggések értelmezése szétesik. Hozzáve-
tőlegesen jó olvasástechnika mellett sem értelmezik a szöveget. Ez összefüggésben van a tanulók
szókincsével, emlékezetével, figyelmével és a családi környezet korlátozott nyelvi kódjával. 

Az eredmények arra utalnak, hogy a tanulók nagy része technikai hibákat vét, és nem
diszlexiából eredő olvasási nehézségei vannak, bár a mennyiségi elemzés kimutatja,



29

hogy  (a hibaszámokat és az olvasási időt tekintve) néhány kivétellel mindannyian a ta-
nulási zavar tüneteit mutatják. A szakirodalom szerint ezek a magas hibaszámmal járó tü-
netek áldiszlexiára utalnak. A gyenge olvasásteljesítmény mögött a rosszul, hiányosan
rögzült betűismeret, valamint a sikeres, pontos betűdifferenciáláshoz szükséges rész-
képességek gyengesége feltételezhető, melynek nem kedvez a fentiekben vázolt olva-
sástanítási módszer.

Több olyan, 2., 3., 4. évfolyamos tanulót vizsgáltunk, aki nem tud olvasni, vagy megtagadja a
szótag/szó olvasását. Az olvasási nehézség szorongást okoz a nehezen olvasó tanulókban.
A kudarcokra épülő tanulási motiválatlanság az olvasás terén már 2. osztályban meg-
jelenik, és az alsó tagozatban 4. osztályig növekvő tendenciát mutat.

IV.2.2. Tollbamondás

A tanulók többsége még 3. osztályban sem tudja pontosan leírni a nevét. Írásképük többsé-
gében rendezetlen, kusza, írástempójuk lassú. Vagyis a bevezetésben jelzett, az óvodás és
1. osztályos gyerekek körében tapasztalt finommozgás, grafomotoros nehézségek az életkor
előrehaladtával nem múlnak el.
Nyelvtani ismereteik hiányosak, emiatt az osztályfoknak megfelelő tollbamondás utáni szöve-
get, szavakat az optimálisan elvárt szinttől lényegesen elmaradva, nagyon sok hibával írják.
A szófajokról, mondatfajtákról tanultak felidézése, alkalmazása gondot jelent számukra. A han-
gok időtartamát nem tudják helyesen érzékeltetni, a j-ly betűk jelölése, a hasonulások írásbeli
jelölése, a toldalékok helyes használata, az igeidők helyesírása egyaránt problémás. 

Nagyon sok gyermek írásában a mondatok szavakra tagolása nem jelenik meg, de nem egyedi
a súlyos tagolási nehézség sem. Ez jelzi, hogy a fonológiai tudatosság sem fejlődik spontán
módon, a hangokra bontás, szótagolás nehezítettsége, ami az olvasástanulást is akadályozza,
célzott beavatkozás hiányában magasabb osztályfokon is megmarad, és további nehézsége-
ket okoz a helyesírás terén. Feltételezhetően a részképesség-gyengeség egyik következ-
ményeként rövid távú memóriájuk fejletlensége miatt nem tudják tárolni a hallottakat,
ezért kihagynak, felcserélnek szavakat vagy esetleg mondatrészeket. A fonológiai tuda-
tosság elégtelen szintje miatt minden osztályfokon jellemző a hangzási hasonlóság alapján
történő értelmetlen betűhalmazok leírása, a zöngés és zöngétlen hangok felcserélése.

Hibatípusaik még: betűkihagyás, betűcsere, betűbetoldás, betűk sorrendjének felcserélése,
szótagok, szavak sorrendjének felcserélése, helytelen elválasztás, központozás.
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Összefüggés mutatkozik az olvasásvizsgálat hibatípusai és a tollbamondásban vétett
betűtévesztések között, mivel azonos részképesség-gyengeség áll a hátterükben. 

Jellemző betűtévesztések: 
- a hosszú-rövid magánhangzók cseréje (e-é, o-ó, ü-ű, stb.), 
- a hasonló alakú, különböző téri helyzetű mássalhangzók cseréje (p-n, s-z, h-j, t-d, gy-ty, p-j)
- vizuális- (b-d, m-n, n-h), és/vagy fonetikai (k-g, p-t, s-sz) hasonlóságon alapuló tévesztések,

betűkihagyások és -betoldások
- reverziók (b-d, p-b-d, t-f, u-n).

IV.2.3. Számolásvizsgálat

A vizsgálati módszer választásának indoklása, rövid elméleti háttér

Azért diszkalkulia vizsgálatot, és nem egyszerűen egy adott osztályfok matematikai felmérését
végeztük a vizsgált 4 település 2-4. osztályában, mert a diszkalkulia-vizsgálat speciálisabb,
törekszik a számolási-matematikai teljesítmények mögé nézni, célozza a jó számolási kész-
ségekhez szükséges részképességek vizsgálatát is, miközben figyelembe veszi az adott osz-
tályfok alapján elvárt számkört és műveletvégzést.

Hipotéziseink igazolásához erre van szükségünk.
,,Diszkalkuliának tekintjük azokat a matematikatanulási nehézségeket, amelyek különböző
intelligenciaszint mellett a matematika bármely témakörének tanulásakor rendszeresen ismét-
lődő eredménytelenségekben, vagy tartósan alacsony szintű teljesítményekben mutatkoznak
meg.” (Mesterházi)

,,Az agyban nincs lokalizált számolási centrum. A számolási folyamatban sok részfunkció vesz
részt (pl. hallás, látás, nyelvi készségek, stb.) Különböző kérgi folyamatok szakaszos és in-
tegrált működésén alapul a matematika tanulása.” (Luria)

A hibák típusainak, gyakoriságának, javíthatóságának megismerésével és egyes tanulásdiag-
nosztikai módszerek alkalmazásával megállapítható, hogy az adott gyermek esetében idősza-
kosan előforduló hibákról, vagy diszkalkuliának minősíthető tanulási nehézségről van-e szó.
A matematikai hibákat sok kutató vizsgálta. A hibaelemzések segítették azoknak a módsze-
reknek a kidolgozását, amelyek részben a hibaelemzést szolgálják, részben a nehezen tanuló
gyerekek számára megkönnyítik a matematikatanulást.”(Mesterházi, 1995.)
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,,A matematikát nehezen tanuló gyermek a matematika egyes témaköreiben, feladattípusaiban
nagyon különbözőképpen teljesíthet.” (Wilms)

A matematikatanulási zavarok főbb területei Wilms (1973) alapján, melyek ma is helytállóak:

Hibatípusok:
• Nyelvi nehézséggel összefüggő matematikai hibák – a beszédértés, nyelvi készségek hiá-

nyosságai miatt nem értik a matematikai feladatokat.
• Absztrakt gondolkodási folyamatok nehézsége – nehéz a konkrét tárgyi szemléltetésről át-

térni az elvont matematikai fogalmakra. Ez nagyon megnehezíti a szabályok megértését
és alkalmazását, és jellemzően kihat az alapműveletek megtanulásának nehezítettségére.

• Számok értelmezési hibái, gyenge tájékozódás a számrendszerben – nem alakulnak ki az
elemi számfogalmak, ami az egyenlőségi-egyenlőtlenségi viszonyok megértését akadá-
lyozza.

• Szimbolikus jelek használatának nehézségei – nehéz a matematikai jelek megtanulása (arit-
metikai vagy a halmazelméleti jelek és egyéb jelölések, pl. mértékegységek).

A számolási/matematikai zavarok csoportosítása a súlyosság, illetve korrigálhatóság mértéke
szerint támpontokat ad a tanulást segítő módszerek kidolgozásához. 

Hibakategóriák a javíthatóság valószínűsíthető mértéke szerint:

1. Tartós pedagógiai-terápiás segítségnyújtással eredményesen javítható hibák:
• tanulási hiányosságok: hiányos ismeretek, hiányos tanulási bázis, egyes matematikai rész-

területek problémái,
• kultúrtechnikai hiányosságok: olvasás-megértési zavarok, grafomotoros zavarok, irányté-

vesztések a számok írásában, olvasásában,
• érzelmi és neurotikus zavarok: szorongás, koncentrációs zavarok, ellenérzések és negatív

beállítódás a matematikával szemben,
• speciális számolási/matematikai motivációs zavarok, melyek a sikertelenség miatt alakultak ki.

2. Részben és kismértékben enyhíthető hibák:
• az emlékezet és vizuális tagolás gyengeségeiből eredő hibák,
• az akusztikus számemlékezet gyengesége,
• asszociatív kapcsolási nehézségek, mechanikus asszociációk,
• a feladattudat és tartás gyengeségei, passzivitás,
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• koncentrációs zavarok, különösen a komplex feladatokban,
• a tanulási motiváció általános gyengesége,
• fáradékonyságból származó hibák.

3. Nehezen befolyásolható hibák:
• a fogalmak strukturális nehézségei (a matematikai összefüggések megértésének hibái),
• konkrétizmus (az elvont fogalmak megértésének hibái),
• transzfergyengeség (a megtanultak alkalmazásának nehézségei).

Vajon a vizsgálatok eredményei alátámasztják-e hipotézisünket, miszerint  a vizsgált 4 tele-
pülés alsó tagozatában matematikából az elvártnál alacsonyabb szinten teljesítenek a diákok?
A fentiekben vázolt elméleti kitekintés alapján – indokolt esetben – a beavatkozási pontokat is
az alacsonyabb egyéni- vagy osztályszintű teljesítmények korrekciójához szükséges igazítani.
Második osztálytól osztályfoknak megfelelő diszkalkulia-vizsgálatot végeztünk, a számolási
zavar kimutatására  összeállított feladatsorokkal. A vizsgált területeket és ezek elvárásait az
alábbi táblázat összegzi. 
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Az eredmények vizsgált területenként és osztályfok alapján az alábbi táblázatban
átlagoltan jelennek meg.
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A települési átlagokat szemléltető grafikonokon szembetűnő, hogy a matematikai alapok, mint
a számfogalomhoz tartozó számlálás a tanult számkörben növekvő és csökkenő sorrendben,
a globális mennyiségfogalom, mennyiségi relációk, mennyiségállandóság, számemlékezet hi-
ányosságai egyaránt fennállnak 2.-4. osztályig. Kimutatható a pótlás, bontás készségének hi-
ányossága, ami miatt az összeadás, kivonás, tízes-átlépés még 20-as számkörben is
nehézséget okoz, osztályfoknak megfelelő számkörben pedig csak a tanulók töredéke tudja
megoldani. A vizsgálatban részt vevő gyerekek mindegyike használja az ujjait számoláshoz,
vagyis az elvont szintű számfogalmak kialakulatlanok, a műveletvégzés részben emiatt konkrét
szintű, eszközhöz kötött. A következő teljesítménycsökkenés, mint azt a grafikon is szemlélteti,
a szorzás, osztás, melynek alapja az összeadás, kivonás elsajátítása. Még a 4. osztályos ta-
nulók sem mozognak biztonsággal a 100-as számkörben, nem értelmezik a szorzás analógiáját.
A szöveges feladatok eredményei korrelálnak az olvasásvizsgálat szövegértési eredményeivel
és az iskolaérettségi vizsgálat felvételénél tapasztalt feladatértési nehézségekkel. A feladat-
megoldást nehezítik az emlékezeti, figyelemi problémák is. A matematikai logikai feladatokat
120 tanulóból 19 oldotta meg helyesen. A négy település 2.-3.-4. osztályos tanulóinak 15,8%-
a jutott el a vizsgálat számolási feladataiban az absztrakt gondolkodás szintjére.



37

A 2. osztályban a növekvő sorrendű számlálás 20-as számkörig hibátlan, visszafelé számlálás
20-tól többnyire akadozó ritmusú, jellemző az iránytévesztés, a számok kihagyása, felcseré-
lése annak ellenére, hogy a 100-as számkörben adott a tananyag. A 3. és 4. évfolyamokon,
ahol 1000-es és 10.000-es számkörben történik a műveletvégzés, jellemzően 1, de nem ritka,
hogy 2 számkörrel is le vannak maradva a gyerekek. 
A globális mennyiség-felismerés 10-es körben néhány tanulótól eltekintve minden osztályfokon
kialakult. A lassabb mozgásos választ inkább az ujjak független mozgatásának nehézsége
okozza. Mennyiségi relációkat, relációs szavakat könnyen felismernek, és használnak 20-as
számkörben, viszont az osztályfoknak megfelelő számkört már a többségük helytelenül értel-
mezi. Nehézséget okoz a számkép-számnév egyeztetés, a diktált számnevek helyes leírása
és a leírt számjegyek helyes kiolvasása, valamint a relációs jelek használata (ennek oka lehet
a síkbeli tájékozódás zavara). Jellemző a több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának helytelen
használata, és nehézséget okoz a relációs jel mint matematikai szimbólum tartalmi azonosí-
tása. 
A helyiérték-fogalom kialakulatlansága 2-4. osztályban okoz nehézséget. A tanulók egy, de
nem ritkán két számkörrel le vannak maradva az osztályfokuk számára meghatározott szinttől.
A diktálás során és a műveletvégzés közben nem veszik figyelembe a helyiértéket, vagy a
helyiérték megnevezésekor a számjegyet nevezik meg. 
Minden osztályfokon megfigyelhető a grafomotorosan ügyetlen írás, hibás számjegyírás. A
saját testen, térben, síkban való tájékozódás területén mutatkozó hiányosságok miatt sok
esetben hibásan helyezik el a számjegyeket a négyzethálóban. Gyakran figyelhető meg tü-
körírás még 4. osztályban is. 
A mennyiségállandóságot az 1-4. osztályos tanulók 90%-a nem észleli a korongokon. 
Számemlékezetük átlagosan 4 tagig, visszafelé 2 tagig terjed, ebben való fejlődés 1-4. osz-

tályig nem mutatkozott, tehát az emlékezet mint pszichikus funkció tervezett, óvodás kortól
megkezdett, célzott fejlesztése hiányterület. Utánmondáskor akusztikus tévesztések figyelhe-
tők meg, ami az akusztikus differenciálás, fonémahallás más területen is megfigyelhető ne-
hézségeire utal. 
Az alapműveletek és inverzeik (pótlás, bontás, összeadás, kivonás, szorzás, osztás) értelme-
zésének, lejegyzetelésének és elvégzésének vizsgálata során a korábban említett megfigye-
lésem szerint átlagosan 1, de nem ritkán 2 számkörrel le vannak maradva az osztályfok szerint
elvárttól.  Feladatértési nehézségek minden évfolyamon jellemzőek voltak, szinte minden eset-
ben szükség volt az instrukciók más megfogalmazására is. A pótlás a tanulók többségének
jól ment. A bontás esetében a többség nem tudta a cselekvésben bemutatott műveletet a ma-
tematika nyelvére lefordítani, de megfigyelhető volt kivonási nehézség is. Műveletvégzésük
lassú, ujjmozgással, külső beszéddel kísért. 
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Az összeadás vizsgálatakor a műveletet sok esetben nem sikerül lejegyezni, helyesen kiolvasni.
Jellemző volt a szimbólumok hibás tartalmi azonosítása, használatának nehézsége. Százas
számköröktől, diktált feladatban sokszor élőfordult helyi értéktévesztés. Számolási technikák
szempontjából egységesen, 1-1 kiemelkedően tehetséges tanuló kivételével, rossz módszerű
technikát használnak, mely lassú, bizonytalan. Még százas számkörben is használják az ujja-
ikat, az írásbeli műveletvégzési menetet nem ismerik, ami a szerialitás gyengeségére utal, a
maradékot nem tartják meg, absztrahált számolási technikát nem alkalmaznak. Többször elő-
fordul megtapadás az előző műveletnél, összeadás után a kivonást is összeadják. 
A kivonásnál jellemző az iránytévesztés (a síkban elhelyezkedő számjegyek felcserélése) mű-
veletvégzés közben, és az áttérés más műveletre. Többször helytelen a 0 értelmezése, a ma-
radékot nem mindig tartják meg, vagy a síkbeli elhelyezésük hibás. 
A tízes-átlépés menetét rendszerint nem értelmezik összeadáskor, kivonáskor. A gyerekek nem
használják a „tízhez adunk, tízből veszünk el” módszert, mivel a bontás sem megy. Lassú, bi-
zonytalan számolási technikát alkalmaznak. Az analógiákat nem ismerik fel, és nem alkalmaz-
zák műveletvégzés közben. 
A szorzás műveletének elvégzéséhez a gyermeknek tudnia kell azonos számokat összeadni.
Mivel a szorzás a százas számkör tanulásának második szakasza, a tanulók többsége még az
összeadás területén is hiányosságokkal küzd, így a szorzás analógiájának elsajátítása sem
megy. A sorozatos összeadás helyett legtöbbször monoton, dallamosan skandált, legtöbbször
hibásan bevésett szorzótáblát mondanak fel. Írásbeli szorzás esetén megfigyelhető, hogy töb-
ben balról jobbra indulnak el a szorzással, elfelejtik a maradék hozzáadását, a szorzatot nem
a helyiértéknek megfelelő helyre írják.
Az osztás műveletének elvégzéséhez a gyermeknek tudnia kell azonos számokat elvenni, va-
lamint a szorzótábla bizonyos szintű tudására is szükség van. Az osztás végzésének szabályait,
szerialitását csak a tanulók töredéke érti, alkalmazza.  A bontás-kivonás és a szorzótábla be-
vésésének nehézsége miatt ez az alapművelet már jól mutatja a halmozódó hiányosságok ku-
mulálódását 3. és 4. osztályban. Tipikus hiba ezen kívül, hogy jobbról kezdik a műveletvégzést,
a maradékot nem tartják meg, vagy a maradék síkbeli elhelyezése hibás, a részletszámítások
számjegyeit rosszul helyezik el a síkban, felcserélik az osztót és az osztandót. A felsorolt hiba-
típusok visszavezethetők a saját testen, térben, síkban való tájékozódás nehézségeire. 

Minden alapművelet esetében megfigyelhető, hogy még a helyesen számoló tanulók sem ké-
pesek eszköz nélküli műveletvégzésre. 3. és 4. osztályban ugyanúgy használják a kezüket a
számolás során, mint 1.-2. osztályban.
A szöveges feladat helytelen értelmezésében a tanulók többségénél az olvasási nehézségek
nagy szerepet játszanak. A felolvasott feladatot elismételni csak kevesen tudják, a szövegből
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a lényeget nem tudják kiemelni, nem tudnak belőle műveletet alkotni. Emlékezeti nehézségre
utal, hogy az ismétlés nehezen megy, vagy ha mégis, ismétlés után leíráskor többen már hely-
telenül jegyzik fel a számokat, vagy a műveletvégzést követően már nem emlékeznek a kér-
désre, így nem tudják megadni a választ. Az egyszerű szöveges feladat megoldása – ha
eljutottak is a művelet kiemeléséig – sem mindig sikerült a művelet helyes elvégzésének ne-
hézsége miatt. A többszörös összeadást tartalmazó összetett feladatot nem tudták megoldani
azok a tanulók, akiknél nem rögzült a szorzás analógiája. 

A matematikai logikai szabályok a vizsgálat végén kerülnek sorra. A tanulók figyelme, feladat-
tartása eddigre már nagymértékben csökkent. A vizsgálat vontatottságáért a lassú munkatempó
is felelős volt. Több esetben csak két részletben tudtunk végigmenni a feladatokon. A kétváltozós
ábrák sorozatát mindenki jól folytatta. Számsorok esetében a szabályt csak elvétve ismerték
fel, és tartották meg. Jellemző volt, hogy a növekszik, csökken fogalmat nem értelmezték, vagy
csak egy változót ismertek fel.

A tanulók több mint 50%-nak a  téri tájékozódása kialakulatlan, gyenge. Grammatikai hibát vé-
tenek tér- és időfogalmak kifejezésében, relációs szókincsük bizonytalan. Jobb-bal differenci-
álásuk, dominanciájuk kialakulatlan. Az évszakok, betanult sémát követve, egy évszak nevének
megadása után mennek, viszont beazonosítani, tulajdonságokat hozzákapcsolni, hónapokat
hozzárendelni nem tudnak. Napirendjük, keret- és szabályrendszerük nem alakult ki, így egy
nap eseményeinek sorba rendezése is nehézséget okoz. A saját testen, térben, síkban, időben
való tájékozódás, jobb-bal differenciálás, lateralitás osztályfokonként nem mutat fejlődést sem
az életkor előrehaladtával, sem az egymásra épülő tudástartalmak mennyiségi növekedésével.

Összegezve a számolásvizsgálat eredményeit:

A vizsgált 4 település alsó tagozatán átlagosan a diákok fele gyengébben teljesít az élet-
koruk/osztályszintjük alapján elvárhatónál. 
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• A gyengébb teljesítmény oka elsősorban a kialakulatlan szám-és mennyiségfogalmak-
ból ered, ami korrelál a szociális hátránnyal és a hiányos óvodai neveléssel (magasak
a hiányzások), valamint ismételten kimutathatók a sikeres szám- és műveleti fogalmakhoz
szükséges részképességek hiányosságai. Ezek részben a már az olvasás-írás terén
is megjelenő részképesség-hiányosságok, részben új részképesség-gyengeségek.

• A gyengébb szövegértés szignifikánsan nehezíti a szöveges, illetve írásban kapott feladat
megértését. A nyelvi területeken mutatkozó elmaradások a matematikai szókincs terén
és az absztrahálás (elvonatkoztatás) terén is gyengítik a teljesítményeket.

IV.2.4. Iskolaalkalmassági vizsgálat

Az iskolába lépő gyermekek akkor lesznek sikeresek az iskolai beilleszkedés és az ismeretek
elsajátítása terén, ha több szempontból alkalmasak már az iskolakezdésre, vagyis megfelelnek
a beiskolázás általános kritériumainak. Ezek leegyszerűsítve három fő csoportba sorolhatók:
• testi-fizikai alkalmasság
• pszichés-szociális érettség
• kognitív (megismerő funkciók) kívánt szintje.
Az iskolai alkalmasság mérésére többféle eljárás létezik. A mozgás fontossága mindinkább
hangsúlyt kap a legújabb vizsgálatokban (pl. a Szvatkó Annáék által kidolgozott, kipróbálás
alatt álló eljárás.) Kiemelten fontosnak tartjuk a mozgásfejlesztést, és a hozzákapcsolódó cél-
zott mozgásvizsgálatokat. Mivel külön elvégeztük az elemi mozgásminták és reflexek vizsgá-
latát, így az általunk alkalmazott iskolára való felkészültséget mérő eljárás a Kanizsa-féle
iskolaérettségi vizsgálat, melynek részterületei:

I. Vizuális diszkrimináció
1. Alaklátás, téri helyzet vizsgálata: Edtfeldt-teszt
2. Szem-kéz koordináció:
3. Alak-háttér megkülönböztetés:
4. Téri információ elrendezése
5. Alakkonstancia vizsgálata
6.Vizuális ritmus vizsgálata
7. Vizuális memória vizsgálata

II. Mennyiségi viszonyok felismerése
III. Mozgásfejlettség, testséma-fejlettség
IV. Nyelvi készség
V. Szocializáció
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Az óvodások vizsgálatának eredményei az alábbi táblázatban találhatók, megjelenítve az élet
korilag elvárt szintet, amelytől iskolaérettnek tekinthető az adott területen a gyermek.

A nagycsoportos óvodások eredményei minden területen elmaradnak az iskolaérettségi szint-
től. A legjelentősebb elmaradás a matematikai alapkészségek területein mutatkoztak. 
A vizuális diszkrimináció eredményeit a gyermekek nehézkes feladatértése is rontotta. Hossza-
san kellett magyarázni a megfigyelés szempontjait, az egyforma alakzat megjelölésének mód-
ját. Egymás munkáját is folyamatosan figyelték, ami sok esetben szintén rontotta az
eredményeket. A vizuális diszkrimináció képességterület megfelelő fejlettségét alapozza a ki-
alakult téri tájékozódás és a testséma-ismeret. Az ebben a próbában gyengébben teljesítő
gyermekek testséma ismerete is kialakulatlan vagy bizonytalan.
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A vizuális észlelés gyengesége az iskolában több területen is problémát okozhat. Ezen rész-
funkció alapvető fontosságú a pontos betű- és számfelismeréshez, a hasonló optikus jelek
biztonságos felismeréséhez. (Lásd az iskolások olvasásvizsgálatánál a magas betűtévesztési
arányt, mely nagy százalékban a hasonló alakú betűk felcseréléséből ered.)

A Goodinough-féle emberalak-ábrázolás terén a gyermekek nagy része az életkorától elvárt
színvonal alatt teljesít. Ez a grafomotoros képességek gyengeségén túl szintén a testséma
hiányosságát, bizonytalanságát mutatja. Megfigyelhető a helytelen ceruzafogás, a kialakulatlan
dominancia. A fejletlen ceruzafogás megnehezíti valamennyi grafomotoros feladat teljesítését,
a kért ábrázolás kivitelezését.

Az alak-háttér megkülönböztetése, az alakállandóság észlelése nagyon sok gyermeknél mutat
jelentős elmaradást. 

A mennyiségi viszonyok felismerésének eredményeiből látszik, hogy a gyermekek nagyon mi-
nimális kivétellel nem tudnak tíztől visszafelé számolni. A számemlékezetük maximum három
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elemre terjed ki, a visszafelé történő visszamondást nem értik meg. A globális mennyiségfel-
fogás is bizonytalan, kevés kivételtől eltekintve az ujjaikat számolják. A Piaget-féle mennyi-
ségfelfogás-próbát szintén nem tudják teljesíteni. Mozgásfejlettség - testséma fejlettség
vizsgálatakor a kézmozgások – néhány kivétellel – az ujjak független, sorrend szerinti moz-
gatását utánzással tudják megvalósítani. Az ezzel párhuzamosan történő számlálás viszont
már sikertelen volt, vagyis egyidejűleg több csatorna működtetését (mozgás, számolás) nem
tudják kivitelezni. Ritmus kopogtatása nagyon kevés tanulónak sikerült, hosszú-rövid hangokat
nehezen különböztetnek meg.

A testséma ismeret nagyon bizonytalan. Sok gyermek a főbb testrészeket sem tudja megmu-
tatni. A testrészek megnevezése még nagyobb nehézségbe ütközik. Az emberalak-ábrázolás
és a testséma fejlettségi szintje szorosan összefügg egymással. A tükörmozgások utánzása,
a mozgásmásolás is nagy nehézséget okozott, a többség nem tud átlépni a testközépvonalán.
A gyermekek jelentős hányadánál a jobb-bal diszkriminálása kialakulatlan. Állásegyensúlyuk
nagyon fejletlen, a gyermekek nagy része 3-4 éves színvonalon teljesíti ezt a próbát. 

A nyelvi készségek vizsgálata során a spontán beszéd szintjéről általánosságban elmondható,
hogy személyes adataikat, szüleik teljes nevét, lakcímüket, az évszakokat és a hét napjait hi-
ányosan ismerik. A verbális emlékezet vizsgálatának eredménye az emlékezet fejletlenségén
túl figyelmi nehézségeket is jelez. A rövid szöveg teljes tartamára csak kevesen tudtak figyelni,
felidézésére pedig egy-két gyermek volt csak képes. Csupán a felidézés-kérdésekre sikerült
néhány szavas válaszokat adniuk. A nyelvi fejlettség a grammatika szintjén nagyon jelentős
elmaradást mutatott. Ragokat nem, vagy csak elvétve használnak, sok esetben nem adekvát
a raghasználat.

Az összefüggő beszéd vizsgálatakor a bemutatott képről egyetlen gyermek sem tudott meg-
felelő színvonalon mondatokat alkotni. Néhány esetben 1-2 szavas mondatok előfordultak,
de jellemzően néhány szavas felsorolást adtak.
A nyelvi területek közül a nehéz szavak utánmondásának próbája tekinthető a legsikeresebb-
nek. Az artikulációs zavarral küzdő gyermekek esetében okozott nehézséget, de általában si-
keresen teljesítették a feladatot.

A hallási differenciáló képesség szintén jelentős elmaradást mutat. Néhány gyermek kivételével
az auditív észlelés és differenciálás képessége komoly elmaradást mutat. Ez a fonológiai tu-
datosság fejlődését gátolja, ami az olvasás-írás sikeres elsajátításának feltétele. 
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A szociális érettség vizsgálatánál megfigyelhető, hogy szinte egyetlen gyermek sem teljesített
személyes kontaktus nélkül. Feladatvégzés közben a legtöbb gyermeknek szüksége van a
felnőtt irányítására, néhány gyermeket a motiváltság hiánya is jellemez. A feladatmegértés a
gyermekek jelentős részénél támaszigényes. Ez adódhat a feladatok ismeretlenségéből, de
a járatlanságukból is. A feladattartás közben a gyerekek többsége csak részben teljesít az
életkorától elvárt szinten, nagy részük kapkodó, kitartásra nehezen képes. A vizsgált óvodások
munkatempója lassú. A figyelem terjedelme, tartóssága, nem megfelelő a kitartó munkavég-
zéshez. A gyermekek együttműködésével egy- két kirívó esetet leszámítva nem volt probléma.
Előfordult, hogy a hatéves gyermek cumival a szájában érkezett a vizsgálatra, vagy az apuka
megérkezése után a kislány nem volt hajlandó kiszállni az apa öléből, és ülve végezte el a
feladatok egy részét.

Iskolaalkalmassági vizsgálat összegezve:
Az iskolába készülő gyermekek – együttműködési készségüküktől függetlenül – sem szociá-
lisan, sem a megismerőfunkciók terén nem állnak készen az iskolai tanulmányokra.

Az iskolakészültség feladatsorait viszonyításképpen elvégeztettük a vizsgált iskolák alsó ta-
gozataiban is, de mivel ez a vizsgálódás életkorilag nem releváns, értékeit nem tudjuk objek-
tíven figyelembe venni. Az eredmény mindamellett figyelemfelhívó: bár az osztályfokok
növekedtével javultak a megoldási százalékok, még a 4. osztályosok közül sem érte el senki
az iskolaérettség 6 éves kori határértékét az adott részképesség-területeken (látási észlelés,
mennyiségi viszonyok, mozgásfejlettség, testséma, szociális érettség, nyelvi fejlettség).

Az iskolaérettségi vizsgálat eredményeit a további táblázatokban szemléltetjük.
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A feladatok instrukcióit 1-3. osztályig nehezen értelmezték, többször visszakérdeztek. A fel-
adatértés, emlékezet, 2-3 utasítást tartalmazó instrukciók végrehajtása minden feladatnál,
minden osztályfokon nehézséget okozott.

Az alaklátás, téri helyzet feladatainak gyenge eredménye mögött a kialakulatlan dominancia,
jobb-bal differenciálás, a testséma és a testkép hiányosságai valószínűsíthetők. Sok tanuló
szem-kéz koordinációja fejletlen, ceruzafogása szabálytalan, görcsös, vonalvezetése bizony-
talan, nagy nyomatékkal dolgozik. 

Mind a feladatértés, mind a vizuális észlelés, emlékezet és grafomotoros képesség gyengébb
eredményeiből az következik, hogy célzott fejlesztés nélkül ezek a részképességek spontán
módon nem fejlődnek megfelelő mértékben.

A gyerekek az iskolában rendszeresen színeznek, a fejlesztések során is sok a papír-ceruza
feladat. Az eredmények alapján ez mégsem elegendő a finommozgások, író-rajzoló készségek
érdemi fejlődéséhez 

Az alak-háttér megkülönböztetése, az alakállandóság észlelése, a zavaró információk kizárása
és a lényeges részek kiemelése minden esetben nehéz feladatnak bizonyult. A gyerekek nagy
része nem használt háttér nélküli, majd háttérrel rendelkező képeskönyveket, a vizuális ész-
lelés mozgó képekre korlátozódik, ezekkel az ingerekkel kapcsolatban pedig nincs szükség
ezeknek az idegpályáknak és a szemfixációnak a kialakulására. A pontatlan vizuális észelélés
pontatlan, hiányos képi emlékezetet eredményez.

A téri információ elrendezése a saját testből kiinduló folyamat, melynek alapja az egyensúlyi
rendszer jó működése. Nagyon sok tanulónál tapasztaltuk a térbeli-síkbeli tájékozódás külön-
böző szintű zavarát. Ennek oka lehet, hogy a gyerekeket egyrészt nem éri a vestibuláris rend-
szerre irányuló elegendő inger, másrészt rendszeresek a középfülgyulladások, amelyek szintén
károsítják az egyensúlyérzéket. 

A vizuális ritmus és a vizuális memória több esetben még az iskolában is gondot okoz, ahol
már az olvasás, írás, számolás elsajátításában begyakorlott funkcióvá kellett volna válni. Ezzel
szemben sok tanuló nem tud még önállóan sorrendet megfigyelni, formákat lemásolni, meg-
jegyezni. A másik hibatípus volt, amikor a gyerekek felismerték a sorrendet, 2-3 szakaszon
keresztül ismételték is, de azután nem tudták észben tartani, felborult a ritmus. A vizuális rit-
mus, az analógiák felismerésére a matematikai teljesítményt is befolyásolja.
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Mennyiségi viszonyok felismerésének vizsgálata:

• Számlálás oda-vissza 10-es számkörben
• Számemlékezet vizsgálata
• Globális mennyiségfelfogás felmérése
• A Piaget-féle mennyiségfelfogás vizsgálata.

A számlálás 1-10-ig felfelé 1. osztályban biztosan az 5-ös számkörig megy, visszafelé egyál-
talán nem. 2. osztályban a 20-as számkörben mozognak biztonsággal a tanulók. 3. és 4. osz-
tályra 2 számkörrel van lemaradva a gyerekek jelentős többsége. Ugyanez mondható el a
globális mennyiség-felismerésről is. A számok mennyiségként 5-ig, vagy addig sem tudato-
sultak 1. osztályban, 5-ig pedig az ujjukkal rendelik mennyiséghez a számnevet. 2. osztálytól
a feladatot a többség helyesen hajtja végre. Számemlékezetük ismétléskor átlagosan 3-4
tagig terjed, visszafelé maximum 2 tagig. A Piaget-féle mennyiségfeldolgozás elvétve sikerült
csak egy-egy tanulónak. A gyerekek többnyire inverz választ adtak, hosszabbnak ítélték meg
a rövidebb sort, a viszonyfogalmakkal sincsenek tisztában (több, kevesebb, széles, keskeny).
A testséma-fejlettség vizsgálata során minden osztályfokon megfigyeltük, hogy a kézmozgá-
sokat, az ujjak független, sorrend szerinti mozgatását csak bemutatás után tudják végrehajtani,
a sorrendet eltévesztik. A hüvelykujj független mozgatását sem tudják feladatismertetés után,
önállóan végrehajtani, a sorrendet eltévesztik, a két utasítást (mozgás, számlálás) nem tudják
összehangolni, többen nem számolnak, ami a keresztcsatornák elégtelen működésére utal.
Ritmus kopogtatása kevés tanulónak sikerült, hosszú-rövid hangokat nehezen különböztetnek
meg. A testséma vizsgálata során egy tanuló sem hajtotta végre hibátlanul a nyolc instrukció
mindegyikét, jellemzően a végtagokra irányuló feladatok nem mentek, testsémájuk, testképük
az életkoruknak megfelelő szinttől elmarad, ami emberalak-ábrázolásukra is kihat. A testkö-
zépvonal-keresztezés vizsgálatakor az irányított tükörmozgások, de már maga a mozgásmá-
solás is nagy nehézséget okozott, a többség nem tud átlépni a testközépvonalon. A célirányos
mozgásformák kontrollja és kombinációja nem sikerül. Jobb-bal diszkriminációjuk kialakulatlan.
Válaszaik próba-szerencse alapján működnek. Állásegyensúlyuk nyitott szemmel maximum
10 másodpercig, csukott szemmel átlagosan 3-4 másodpercig tart.

A nyelvi készségek fejlettségének mérésekor a spontán beszéd vizsgálata során kapott ered-
mények azt mutatják, hogy személyes adataikat, szüleik teljes nevét, lakcímüket, az évsza-
kokat és a hét napjait az iskola alsó tagozatán is hiányosan ismerik. Válaszaik zömében
szószintre korlátozódnak.
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A verbális emlékezet vizsgálatakor a rövid szöveg teljes tartamáig csak kevesen tudtak figyelni,
jellemzően az elejét és a végét tudták felidézni. A szövegben szereplő néhány szó elvétve
szerepelt a szókincsükben. Rákérdezésre kiderült, hogy csak 1-2 %-uknak olvasnak naponta
mesét. 

A grammatizmus-vizsgálat kimutatta, hogy a gyerekek ragokat nem, vagy csak elvétve hasz-
nálnak, válaszaik szószintre korlátozódnak.

Összefüggő beszédben az első osztályosok többsége részletes leltár formájában nevezi meg
a cselekményekben gazdag, színes képen látható tárgyakat. Összefüggéseket 2. osztályban
már felfedeznek az eseményképeken, de összefüggő szöveget, bővített mondatokban, még
3.-4. osztályban sem használnak a látottak leírására.

Nehéz szavak utánmondása a beszédhibával rendelkező tanulók számára  nehezen ment.
Azok a tanulók, akiknek a fonológiai tudatosság területén vannak problémáik, többször eleve
rosszul észlelték a szavakat.

A hallási differenciálás vizsgálatában átlagosan 50-60 %-os teljesítményt nyújtottak a tanulók,
leggyakoribb hiba a t-d, g-k, gy-ty, o-ó tévesztése. 

Szociális érettség tekintetében nagyon kevés volt az az 1. osztályos tanuló, aki személyi kon-
taktus nélkül is teljesített. 3. és 4. osztályban a feladatokat legtöbben csak irányítással végzik
el, több gyermek motiválatlan, nem kötik le a kihívások. A vizsgálatok során osztályfoktól füg-
getlenül általánosan feladatmegértési problémát észleltünk, melyben szerepet játszik az em-
lékezet, a figyelem és a szókincs hiányossága.

A gyerekek többségének feladattartása egyenetlen, sikertelenség esetén kilépnek a feladat-
helyzetből, agresszivitással, bohóckodással, passzivitással reagálnak. Munkatempójuk lassú,
nehézkes, de a legjobb esetben sem átlagos. Ebben szerepet játszik a feladatértési és figyelmi
nehézség is. A figyelem terjedelme, átvitele, tartóssága, terelhetősége nem áll készen egy-
egy összetett feladat megoldására. Együttműködés tekintetében 1. osztályban nehezen von-
hatók feladathelyzetbe, szoronganak, 2. osztályban már ügyesebben kooperálnak. 3. és 4.
osztályban együttműködésük személy- és motivációfüggő. Erre az időszakra a sikertelenség-
érzésük már rögzült, többször volt részük megszégyenítésben, kizárólag számukra hiteles
személlyel dolgoznak együtt. 
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Összegezve:
Mivel a vizsgált alsó tagozaton a tanulók többségénél tapasztalhatók tanulási problé-
mák, melyek mögött kimutatható a részképesség-gyengeség, így valószínűsíthető, hogy
az óvodából hozott hátrányok célzott beavatkozások nélkül csak kismértékben kom-
penzálódnak, és az iskolában teljesítmény és/vagy motivációs, esetenként erre épülő
magatartási problémákat okoznak. Így bár van mérhető javulás ezeken a részképesség-
területeken – részben a spontán érésnek, részben az iskolának köszönhetően –, de nem olyan
mértékű, hogy elegendő volna a hatékony tanuláshoz. A tananyag is évről-évre komplexebb,
nehezebb, így nem érik utol magukat a gyerekek. Hozott hátrányaik függvényében, különböző
mértékben, de lemaradást mutatnak néhány vagy minden tantárgyból. 

IV.2.5. Mozgásvizsgálat

Indokoltsága, rövid szakirodalmi háttérrel:

„A tanulási nehézségek kialakulásáért az esetek 70 százalékában az idegrendszer hibás szer-
veződése a felelős. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés egymással
szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését.” (Dr. Katona Ferenc). Ezért a tanulási ne-
hézség megelőzésében és terápiájában kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés. A moz-
gás az egyik legfontosabb eszköz, amelynek segítségével hatni lehet az idegrendszerre.
A kezelés célja a kóros funkciók leépítése, helyes irányba terelése. 

A gyerekek számára az első kommunikációs eszköz a mozgás. A mozgásra épülnek rá
az emberre jellemző kommunikációs eszközök, a beszéd, és az ,,írott beszéd”, az olva-
sás és az írás. (Kulcsár Mihályné)

Carl Henry Delacato, amerikai neurológus szerint a gyerekek mozgásának és észlelésének
fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer vele azonos területének irányítása
alatt áll. Ezért, ha a mozgásfejlődés egy-egy szakasza kimarad, vagy nem megfelelően gya-
korlódik be, az ahhoz kapcsolódó irányító központok sem fejlődnek, és differenciálódnak meg-
felelően. Több terület elégtelen működése tanulási és/vagy magatartási problémához,
zavarokhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járatódnak be az idegpályák, fejlődnek
az agyi rendszerek. (Kulcsár Mihályné)

A fejlődés folyamán különösen az alakváltozások ideje (6 éves kor) alkalmas arra, hogy bea-
vatkozzunk az idegrendszer szerveződésébe. (Kulcsár Mihályné)
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A teljesítmény és/vagy magatartásproblémák mozgásterápiával történő javítására több iskola
és módszertan alakult ki, melyek ismertetése nem tárgya tanulmányunknak.  A lényeget te-
kintve mindegyik mozgásterápia fő iránya, hogy az idegrendszert olyan mozgásos élmények-
hez juttassa, melyek visszahatnak az idegrendszer struktúrájára, adott lehetőségek között
(életkor, súlyossági fok, terápia jellege szerint) újraszervezzék az idegrendszert, pontosabb,
,,érettebb” válaszreakciókat váltva ki belőle, ami mind az észlelési funkciókat, mind az ön-
szervezést, adaptációt, ezáltal az önértékelést, önbizalmat javítja.

Az újszülött bizonyos mozgásmintákkal születik. Ezek veleszületett, ösztönös mozgások. Az
újszülöttekben kiváltható mozgásminták megléte vagy hiánya utal az idegrendszer épségére
vagy éretlenségére, súlyosabb esetben sérülésére. (Dr. Katona Ferenc)

A mozgásvizsgálatok ennek alapján két nagy terület mentén zajlanak:

1. Koordinált mozgássorozatok kivitelezésének minősége (elemi mozgásminták –kúszás,
mászás, nagymozgások: járások, szökdelések, szem-kéz koordináció, stb.)

2. Csecsemőkori, veleszületett mozgásminták kiválthatósága (primitív reflexek)

Vizsgálatainkat erre a két területre fókuszálva végeztük el az óvoda nagycsoportjában és az
érintett iskolák alsó tagozataiban.

Vizsgálati módszereink:

Az elemi mozgásminták vizsgálata a Kulcsár Mihályné-féle mozgásvizsgálattal történt. 

A mozgás megfelelő kivitelezése, koordinációja a jó megoldás. Amennyiben sikertelen volt a
megadott vizsgálati szempont alapján a mozgásteljesítmény, úgy azt százalékosan tüntettük
fel a táblázatban. Az alábbi táblázat mutatja, az egymásra épülést is figyelembe véve, hogy
egy-egy elemi mozgásminta, illetve nagymozgás kivitelezésének nehézsége milyen hatással
lehet az egyéb teljesítményterületekre.
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Vizsgálati eredmények:
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Összegezve az eredményeket: az elemi mozgásminták, nagymozgások kivitelezésének ne-
hézségei a szakirodalom alapján szoros összefüggést mutatnak a tanulási (olvasás-írás-szá-
molás) és magatartási (figyelem, hiperaktivitás) tünetekkel. 
Vizsgálataink alátámasztják mindezt: a leggyengébb eredmények a mellúszás, kúszás, má-
szás kivitelezése terén százalékos arányban is korrelálnak az adott területre ható kognitív
szegmensek teljesítményével (az olvasás-írás-számolás eredményeivel).

A primitív reflexek időn túli fennmaradásának lehetséges következményei – a teljesség
igénye nélkül – Sally Goddard Blythe nyomán 
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Reflexvizsgálati eredmények:

A reflexvizsgálat minden vizsgált reflex esetén magas kiválthatósági arányt jelez, amit csakúgy,
mint a többi eredményt, egyénekre lebontva kezelünk, és építjük rá a megfelelő fejlesztést.
Táblázataink összesített százalékértékei több terület magas arányú érintettségét jelzik (le nem
épült reflexmaradványokat), ami ezekben az életkorokban már kórosnak tekinthető. Az ideg-
rendszer éretlenebb állapotára utalnak, s az adott reflex fennmaradása esetén már a táblá-
zatosan összegzett kognitív és viselkedési területekre is kihatnak. Az olvasás-írás-számolás
területén kapott gyengébb eredményeket is a magas arányban fennmaradt reflexek okozzák
óvodás és 1. osztályos életkorban. A szakirodalom alapján az óvodás- és iskoláskorra fenn-
maradt reflexek célzott beavatkozás nélkül nem épülnek le, a reflexharmonizáció tudatosan
felépített korrekciós tréninget-mozgásterápiát igényel. Ennek hiányában kialakulnak, illetve
fennmaradnak a tanulás és/vagy viselkedés terén azok az anomáliák, melyeket a 243 gyermek
4 településen végzett vizsgálati eredményei igazoltak. 

Az összesített táblázatból látható, hogy a fennmaradt, kórosnak tekinthető reflexek
aránya korrelál a sikertelenül kivitelezett elemi mozgásmintákkal, amelyek hatása meg-
jelenik az olvasás, számolás számottevően gyengébb eredményeiben.

Hipotéziseinket tehát megerősítették szakembereink megfigyelései, a települések óvo-
dáiban és alsó tagozataiban végzett vizsgálataik eredménye.  A gyökérproblémákból
kiindulva igyekeztünk kijelölni a fejlesztés főbb irányait.
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